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Vel ferð til fram tíð ar, stefnu mörk un Ís lands um 

sjálf bæra þró un, var sam þykkt í fyrsta skipti árið 

2002. Vel ferð til fram tíð ar mynd ar ramma um 

þau mark mið sem stjórn völd setja sér um sjálf

bæra þró un í upp hafi 21. ald ar inn ar. Stefnu

mót un in er end ur skoð uð á fjög urra ára fresti 

í tengsl um við um hverf is þing. Í þessu riti er að 

finna áhersl ur stjórn valda um um hverf is vernd 

og sjálf bæra nýt ingu nátt úru auð linda til næstu 

fjög urra ára und ir mark mið um Vel ferð ar til 

fram tíð ar. 

Met þátt taka á sjötta um hverf is þingi, sem fram fór haust ið 2009, end ur spegl ar vax andi áhuga 

á um hverf is mál um hér á landi eins og á heims vísu. Vægi um hverf is mála hef ur jafn framt auk ist 

í stjórn sýsl unni þótt um hverf is mál séu ekki sér lega fyr ir ferð ar mik il í sam fé lags um ræð unni við 

þær að stæð ur sem ís lenskt þjóð ar bú glím ir nú við í kjöl far efna hags hruns ins. Í um ræð unni örl

ar um þess ar mund ir á skamm sýn um við horf um til um hverf is mála. Lit ið er á um hverf is mál sem 

mála flokk sem þarf að bíða þeg ar al vara lífs ins eru ann ars veg ar. Nán ast eins og þau sjón ar mið 

megi mæta af gangi. Við sjá um þetta með al ann ars í kröf um um að við verð um að herða sókn 

í fiski stofn ana og að við verð um að komu orku lands ins í verð sem allra fyrst. Við sjá um þetta 

í kröf um um að yf ir völd um hverf is mála séu ekki að „þvæl ast fyr ir“ þeim sem vilja auka sókn í 

auð lind ir lands og sjáv ar í því skyni að hjálpa okk ur að moka ofan í skulda hít ir banka hruns ins. 

Við horf af þessi tagi eru bein lín is hættu leg. Um hverf is mál eru ekki dæg ur mál, held ur fjalla þau 

um áþreif an leg verð mæti og skyn sam lega nýt ingu auð linda. Þau snú ast um að varð veita þær 

lif andi auð lind ir sem eru und ir stöð ur sjáv ar út vegs og land bún að ar. Þau fjalla um jarð minj

ar, jarð hita, vatns föll og lands lag. Þau fjalla um að hlúa að nátt úru Ís lands, sem skil ar okk ur 

mikl um tekj um af ferða mönn um þeg ar þeirra er mest þörf. Þau fjalla um að stemma stigu 

við stór felld um breyt ing um á lofts lagi sem myndu gjör breyta lífs skil yrð um mannskyns. Þau 

fjalla um að draga úr meng un í and rúms loft inu sem við önd um að okk ur. Þau fjalla líka um 

ráð stöf un lands, skipu lag og vist gerð ir. Um hverf is mál snú ast um budd una, heils una, grunn

gildi sam fél gs ins og líf ið sjálft. 

Sjálf tel ég sjálf bæra þró un væn leg ustu leið ina til að tryggja ár ang ur við end ur reisn ís lensks 

sam fé lags. En í hverju felst sjálf bær þró un? Hvað þýð ir þetta hug tak? Í skýrsl unni „Sam eig in leg 

fram tíð okk ar“ (Our Comm on Fut ure), sem gef in var út árið 1987 und ir for ystu Gro Harlem 

Brundtland, fyrr um for sæt is ráð herra Nor egs, var hug tak ið skil greint á eft ir far andi hátt: 

„Sjálf bær þró un er þró un sem full næg ir þörf um sam tíð ar inn ar án þess að skerða mögu leika 

kom andi kyn slóða til að full nægja sín um þörf um.“ Hug tak ið hverf ist í raun um einn kjarna. 

Jafn rétti. Jafn rétti kyn slóð anna og jafn rétti þjóða. Kom andi kyn slóð ir eiga sama rétt og við 
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til að njóta gæða jarð ar inn ar og þró un ar rík in eiga rétt á að bæta lífs kjör sinna þjóða. Þess 

vegna þarf að tryggja að komu fram tíð ar kyn slóða þeg ar tekn ar eru ákvarð an ir sem hafa áhrif 

á fram tíð þeirra og kom andi kyn slóð ir. Með þá hugs un að leið ar ljósi lagði ég sér staka áhersla 

á þátt töku ungs fólks á um hverf is þingi síð ast lið ið haust til að stuðla að um ræðu milli kyn-

slóð anna um fram tíð ar þró un Ís lands. Efnt var til sér stakr ar mál stofu fyr ir ungt fólk sam hliða 

þing inu þar sem m.a. var leit að svara við spurn ing unni: „Hvern ig get ur Ís land orð ið sjálf bært?“ 

Er af rakst ur mál stof unn ar birt ur í þessu riti. 

Mót un fram tíð ar sýn ar Ís lend inga í anda sjálf bærr ar þró un ar er krefj andi verk efni og því verða 

ekki gerð heild stæð skil í stefnu mörk un stjórn valda í eitt skipti fyr ir öll held ur er um að ræða 

lif andi verk efni sem er í raun verk efni sam fé lags ins alls. Til að ná mark mið um sjálf bærr ar 

þró un ar er nauð syn legt að byggja á traustri vís inda legri þekk ingu, stöð ugu end ur mati á 

að stæð um og for gangs mál um auk op inn ar og lýð ræð is legr ar um ræðu. Sem um hverf is ráð-

herra legg ég ríka áherslu á lýð ræð is legt sam ráð við al menn ing, fé lög og fé laga sam tök og 

alla þá sem láta sig um hverf is mál varða. Til að stuðla að jafn rétti og lýð ræði í um ræð unni á 

um hverf is þingi var brydd að upp á þeirri nýj ung að efna til svo kall aðr ar heims kaffi um ræðu 

þar sem spurn ing ar um sjálf bæra þró un voru rædd ar í litl um hóp um. Af rakst ur þeirr ar vinnu 

birt ist einnig í þessu riti. 

Skýrsla rann sókn ar nefnd ar Al þing is um hrun bank anna varp ar ljósi á þá end ur skoð un sem 

þarf að fara fram í allri stjórn sýslu og Stjórn ar ráð inu, ekki síst í þágu sjálf bærni og um hverf-

is sjón ar miða. Við þurf um að meta hvaða leið ir eru not að ar til að mæla heil brigt sam fé lag. Við 

þurf um aðra mæli kvarða, aðra hag vísa, til að mæla lífs gæði og heil brigði sam fé lags ins. Sí fellt 

fleiri þjóð ir eru að átta sig á því að hag stjórn sem bygg ir á vexti án sjálf bærni er feigð ar flan. 

Huga þarf að menn ingu og sam fé lags verð mæt um en ekki síð ur þeim verð mæt um sem nátt-

úr an legg ur okk ur til og geta ver ið grund völl ur vel ferð ar um ókomna fram tíð ef um þau er 

geng ið af hóf semd og virð ingu. Þess ar spurn ing ar varða fram tíð lífs á jörð inni og mögu leika 

okk ar á að leggja lóð á vog ar skál ar þeirr ar fram tíð ar.

Svan dís Svav ars dótt ir

um hverf is ráð herra
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Vel ferð til fram tíð ar er heiti á stefnu mörk un Ís lands um sjálf bæra þró un, sem sam þykkt var 
í rík is stjórn skömmu fyr ir leið toga fund inn um sjálf bæra þró un í Jó hann es ar borg árið 2002. 
Í henni var upp haf lega að finna 17 mark mið um um hverf is vernd og auð linda nýt ingu, auk 
und ir mark miða og var henni ætl að að vera rammi utan um stefnu Ís lands varð andi sjálf bæra 
þró un fram til 2020. Í fyrstu stefnu mörk un inni var einnig að finna yf ir lit yfir að gerð ir til 
skemmri tíma sem raun hæf skref í átt til mark mið anna 17. For gangs verk efni til að vinna að 
mark mið un um 17 eru end ur skoð uð á fjög urra ára fresti. Nýj ar for gangs að gerð ir til fjög urra 
ára voru þannig skil greind ar í kjöl far Um hverf is þings árið 2005 og aft ur árið 2009. 

Í þessu riti er að finna nokk ur lyk il verk efni und ir mark mið um Vel ferð ar til fram tíð ar fyr ir 
næstu fjög ur ár, 2010-2013. Eins og áður er ekki um að ræða tæm andi lista yfir all ar að gerð ir 
sem eru í bí gerð eða æski legt er að ráð ast í, held ur er um að ræða nokk ur for gangs verk efni á 
hverju sviði. Mörg um mark mið anna verð ur seint náð að fullu og því er brýnt að for gangs raða 
verk efn um og beina kröft um að þeim að gerð um sem eru skil virkast ar og hag kvæm ast ar. Mik ill 
ár ang ur hef ur náðst á sum um svið um, s.s. varð andi vernd óson lags ins og því ekki þörf á að 
skil greina mörg verk efni á því sviði í ná inni fram tíð.

Í fyrstu út gáfu Vel ferð ar til fram tíð ar var sér stök um fjöll un um leið ir til að ná mark mið un um, 
en þær eru auð vit að marg vís leg ar: reglu setn ing, hag ræn ir hvat ar, skipu lag, al þjóða samn ing-
ar og fræðsla svo nokkr ar séu nefnd ar. Hér verð ur ekki fjall að ít ar lega um all ar þess ar leið ir 

Inngangur
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en sér stak lega fjall að um tvær leið ir sem ætl un in er að leggja sér staka áherslu á og efla á 
næstu fjór um árum. Ann ars veg ar er um að ræða sjálf bæra fram leiðslu og neyslu, hins veg ar 
mennt un til sjálf bærr ar þró un ar. Báð ir þess ir þætt ir eru ná tengd ir vit und fólks um um hverfi 
sitt, lífs stíl og skiln ingi á því hvaða áhrif at hafn ir manns ins hafa á um hverf ið svo og að efla 
þekk ingu á þeim leið um sem eru fær ar til að draga úr álagi á um hverf ið. 

Í þess ari skýrslu er að finna nýj an kafla (nr.7) um varn ir gegn slys um og of beldi.

Sjálf bær neysla og fram leiðsla haf a sí fellt orð ið gild ari þætt ir í stefnu mót un um sjálf bæra 
þró un og á vett vangi Sam ein uðu þjóð anna er m.a. unn ið að sér stakri ramma á ætl un um sjálf-
bæra neyslu og fram leiðslu og verð ur sú áætl un til um fjöll un ar í nefnd S.þ. um sjálf bæra 
þró un á fund um nefnd ar inn ar 2010 og 2011. 

Mennt un til sjálf bærr ar þró un ar er í brennid epli í al þjóð legu sam starfi og ára tug ur inn 2005–
2014 er ára tug ur mennt un ar til sjálf bærr ar þró un ar hjá Sam ein uðu þjóð un um. Mark mið ið 
með því að til einka heil an ára tug mennt un til sjálf bærr ar þró un ar er að vinna jöfn um hönd-
um að þeim gild um sem í hug tak inu fel ast og að auka skiln ing á því hvað felst í sjálf bærni. 
Því er nauð syn legt í öllu námi að stuðla að breyttu hug ar fari og ábyrgri hegð un fólks þannig 
að sam fé lög in verði sjálf bær ari og rétt lát ari fyr ir alla. Rík is stjórn um að ild ar landa Sam ein uðu 
þjóð anna er ætl að að stuðla að því að auka al menna vit und og þátt töku í að gerð um, m.a. í 
sam vinnu við skóla, fé laga sam tök og aðra hags muna að ila í sam fé lag inu. 
Hér á eft ir verð ur lýst meg in á hersl um varð andi of an greinda tvo þætti, þ.e. sjálf bæra fram-
leiðslu og neyslu og mennt un til sjálf bærr ar þró un ar. Í kjöl far ið er fjall að um helstu að gerð ir 
á tíma bil inu 2010–2013 til að ná þeim 17 mark mið um í stefnu mót un Ís lands um sjálf bæra 
þró un sem voru sett árið 2002, auk markmiða í kafla 7 um varnir gegn slysum og ofbeldi.
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Sjálf bær fram leiðsla og neysla

Mark mið:
•	Vægi	vist	vænna	op	in	berra	inn	kaupa	verði	auk	ið	veru	lega.

•	Ís	lensk	fyr	ir	tæki	og	stofn	an	ir	taki	í	vax	andi	mæli	upp	um	hverf	is	merk	ið	Svan	inn	
eða	sam	bæri	leg	merki	á	vöru	og	þjón	ustu.

•	Neyt	end	ur	geti	val	ið	um	hverf	is	merkt	ar	vör	ur	og	þjón	ustu.

•	Fræðsla	og	upp	lýs	ing	ar	um	gildi	sjálf	bærr	ar	neyslu	í	dag	legu	lífi	verði	auk	in.

•	Vit	und	al	menn	ings	og	hags	muna	að	ila	um	vist	vænt	skipu	lag	og	mann	virki	verði	auk	in.

For gangs mál 2010–2013:
•	Stefna	stjórn	valda	um	vist	væn	inn	kaup	verð	ur	fram	kvæmd	með	að	gerða	á	ætl	un	fyr	ir	

Ís land um innleið ingu vist vænna op in berra inn kaupa í sam starfi rík is og sveit ar fé laga.

•	Hlut	fall	út	boða	á	veg	um	rík	is	ins	þar	sem	sett	verða	um	hverf	is	skil	yrði	verða	30%	árið	
2010,	60%	árið	2011	og	80%	árið	2012.

•	Þrjár	lyk	il	stofn	an	ir	ljúka	fyrsta	stigi	í	inn	leið	ingu	vist	vænna	inn	kaupa	á	ár	inu	2010.

•	All	ar	rík	is	stofn	an	ir	ljúka	inn	leið	ingu	fyrsta	stigs	í	stefnu	stjórn	valda	um	vist	væn	op	in
ber inn kaup árið 2012.
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•	Unn	ið	verð	ur	sam	kvæmt	stefnu	stjórn	valda	um	mann	virkja	gerð	og	hið	op	in	bera	sýn	ir	
gott for dæmi og set ur metn að ar full mark ið á sviði sjálf bærr ar þró un ar í verk leg um 
fram kvæmd um.

•	Lögð	verð	ur	áhersla	á	að	vist	væn	mark	mið	verði	eðli	leg	ur	hluti	vinnu	fer	ils	við	skipu
lag, hönn un, bygg ingu og við hald mann virkja.

•	Fyr	ir	tækj	um	sem	eru	leyf	is	haf	ar	Svans	ins	fyr	ir	vöru	sína	og/eða	þjón	ustu	fjölgi	veru
lega og þre fald ist hið minnsta.

•	Stjórn	völd	leggja	aukna	áherslu	á	að	gera	al	menn	ingi	kleift	að	taka	um	hverf	is	vænni	
ákvarð an ir í dag legu lífi en hing að til og stuðla þannig að sjálf bærri neyslu og lífs stíl.

•	Lögð	verð	ur	áhersla	á	raf	ræna	sjúkra	skrá	og	upp	bygg	ingu	heil	brigð	is	nets	sem	m.a.	
fel ur í sér raf rænt að gengi heil brigð is starfs manna að upp lýs ing um í sjúkra skrám óháð 
stað setn ingu 

Lífstíll og neyslu mynst ur hins al menna borg ara ráða miklu um stöðu og þró un um hverf is-
mála. Þó at hafn ir hvers og eins virð ist smá ar og létt væg ar hafa þær sam eig in lega mik il áhrif 
á um hverfi okk ar. Um hverf is vernd er því dag legt við fangs efni hvers og eins, bæði ein stak linga, 
fyr ir tækja og stofn ana. Ákvarð an ir um inn kaup og neyslu í dag legu lífi geta stuðl að að sjálf-
bærri nýt ingu auð linda og dreg ið úr sóun verð mæta og úr gangi. Stjórn völd geta búið svo í 
hag inn að fólk geti val ið sjálf bær an lífs stíl í dag legu lífi og að fyr ir tæki og stofn an ir sjái sér 
hag í að til einka sér um hverf is stjórn un, um hverf is merk ing ar og að stunda vist væn inn kaup. 
Sjálf bær ar neyslu venj ur fela einnig í sér að fólk eigi þess kost að neyta ör uggr ar og hollr ar 
fæðu sem leið ir ekki til þyngd ar auk ing ar, offitu eða ann arra lífs stílstengdra sjúk dóma. Það að 
stuðla að sjálf bærri neyslu og fram leiðslu er því afar mik il væg ur þátt ur í viðleitni stjórn valda 
til að stuðla að sjálf bærri þró un.

Um hverf is merk ing ar eru já kvæð og skil virk leið til að stuðla að sjálf bærri fram leiðslu og 
neyslu en jafn framt auð velda um hverf is merki neyt end um að velja um hverf is væn ar vör ur og 
þjón ustu. Nor ræna um hverf is merk ið Svan ur inn er op in bert um hverf is merki Norð ur land anna. 
Það var sett á lagg irn ar af Nor rænu ráð herra nefnd inni árið 1989. Svan ur inn nýt ur mik ils 
trausts með al neyt enda og fram leið enda og er tal inn vera leið andi með al um hverf is merkja í 
heim in um enda eru gerð ar strang ar kröf ur um um hverf is gæði og heil næmi. 

Vist væn inn kaup eru mark viss leið til að taka til lit til um hverf is sjón ar miða og tengja þau gæð-
um og kostn aði. Síð ast en ekki síst ýta vist væn inn kaup und ir fram boð á vist væn um vör um og 
þjón ustu sem nýt ist sam fé lag inu í heild og hvetja til grænn ar ný sköp un ar. Með því að haga 
inn kaup um sín um í þágu um hverf is ins geta stofn an ir og fyr ir tæki stuðl að að sjálf bærri þró un. 

Ís lenska rík ið kaup ir vör ur, þjón ustu og verk fyr ir meira en 100 millj arða króna á ári. Þetta er 
um fjórð ung ur af út gjöld um rík is ins. Ljóst er að stjórn völd geta haft mik il áhrif á úr bæt ur í 
um hverf is mál um með því að hafa um hverf is sjón ar mið að leið ar ljósi við inn kaup hins op in-
bera, við nýt ingu og förg un að fanga svo og við val á ferða máta starfs manna.

Stefnu mót un stjórn valda um vist væn op in ber inn kaup rík is stofn ana frá því í apr íl 2009 er 
mik il vægt skref og for dæmi fyr ir sam fé lag ið allt í átt til sjálf bærr ar þró un ar. Í stefn unni er 
mælt fyr ir um hvern ig sam þætta skal um hverf is sjón ar mið inn kaup um hjá rík inu. 
Á heims vísu hafa vott uð um hverf is stjórn un ar kerfi sem byggj ast á al þjóð leg um stöðl um lengi 
ver ið leið fyr ir tækja til að sýna um hverf is á hersl ur í verki. Þekkt ustu al þjóða staðl ar um stjórn-
un um hverf is mála eru ISO 14001 og EMAS. Staðl arn ir eru verk færi fyr ir fyr ir tæki til að reka 
skil virkt um hverf is stjórn un ar kerfi og sam þætta það öðr um stjórn un ar kerf um fyr ir tæk is ins. 
Mark mið um hverf is stjórn un ar er að draga úr álagi á um hverf ið með skil virkri stýr ingu á helstu 
um hverf is þátt um.

Til að tryggja betri nýt ingu að fanga og koma í veg fyr ir sóun í heil brigð is kerf inu, t.d. með því 
að prenta út nið ur stöð ur rann sókna og end ur taka rann sókn ir, verð ur lögð áhersla á raf ræna 
sjúkra skrá og upp bygg ingu heil brigð is nets sem m.a. fel ur í sér raf rænt að gengi heil brigð is-
starfs manna að upp lýs ing um í sjúkra skrá óháð stað setn ingu.
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Mennt un

Mark mið: 
Að skapa sam á byrgt þjóð fé lag. Það felst í því að þroska hvern ein stak ling sem virk an borg-
ara sem hef ur þekk ingu á og er með vit að ur um gildi, við horf og til finn ing ar sín ar gagn vart:

•	hnatt	ræn	um	áhrif	um	manns	ins	og	jafn	ræði	allra	jarð	ar	búa

•	nátt	úru	og	um	hverfi

•	lýð	ræði,	mann	rétt	ind	um	og	rétt	læti

•	jafn	rétti	og	fjöl	menn	ingu

•	vel	ferð	og	lýð	heilsu

•	efna	hags	þró	un	og	fram	tíð	ar	sýn

Mennt un til sjálf bærni fer fram í gegn um líf og starf og einnig inn an hins form lega skóla kerf-
is, í sí mennt un, at vinnu og dag legu lífi. Skóla kerf ið og áhersl ur þess eru á ábyrgð stjórn valda, 
sveit ar stjórna, skóla stjórn enda, kenn ara og skóla sam fé lags. Um hverf is vænt at vinnu líf hvíl ir á 
form legri mennt un, sí mennt un starfs manna og at vinnu rek end um. Eins og sjá má er mennt-
un til sjálf bærni á ábyrgð margra að ila og flók ið að setja fram for gangs mál eins og gert er í 
öðr um þátt um þess ar ar skýrslu. 

Hér eru sett fram dæmi um mark mið. Þau eru flokk uð í sex áherslu flokka mennt un ar til sjálf-
bærni. Mark mið in eru marg vís leg og geta ver ið mis mun andi eft ir því hvort þau snúa t.d. að 
form legu skóla kerfi, fé lög um og fé laga sam tök um, sí mennt un ar mið stöðv um eða at vinnu lífi. 
Það er í hönd um hvers að ila að setja fram sín mark mið.
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Hnatt ræn áhrif og jafn ræði allra jarð ar búa
• að öðl ast skiln ing á sam eig in legri ábyrgð allra jarð ar búa á jörð inni og íbú um henn ar

• að skilja þýð ingu þess að hugsa á heims vísu en bregð ast við á heima slóð (think 
globally – act locally)

• að bera virð ingu fyr ir marg breyti leika mann kyns á heima slóð um og í hnatt rænu til liti

Nátt úra og um hverfi
• að bera virð ingu fyr ir lífi á jörð inni

• að gera sér grein fyr ir gild um, við horf um og til finn ing um til nátt úru og um hverf is

• að kynn ast nátt úr unni og fá tæki færi til að mynda til finn inga tengsl við hana

• að þróa með sér skiln ing og áhuga á um hverf is vernd 

• að skilja hvers vegna vernd un líf fræði legr ar fjöl breytni og vist kerfa er mik il væg til að 
tryggja við hald nátt úr unn ar í fram tíð inni, 

• að öðl ast nátt úru fræði lega, fé lags vís inda lega og tækni lega þekk ingu sem get ur haft 
áhrif á nýt ingu nátt úr unn ar í fram tíð inni

• að vera fær um að vega og meta mis mun andi sjón ar mið til nátt úru og um hverf is og 
greina á milli þeirra t.d. með til liti til hversu sjálf bær þau eru

Lýð ræði, mann rétt indi og rétt læti
• að búa yfir fé lags- og sam skipta færni 

• að búa yfir hæfni til gagn rýn inn ar hugs un ar

• að beita sér á lýð ræð is leg an hátt til að hafa áhrif á ákvarð an ir sem tekn ar eru um 
eig ið líf, ann arra og nán asta um hverfi þannig að þær verði sem sjálf bærast ar

• að vera virk ur og ábyrg ur þátt tak andi í skóla-, nær- og fjær sam fé lagi

Jafn rétti og fjöl menn ing
• að öðl ast skiln ing og um burð ar lyndi gagn vart marg breyti leika mann lífs ins hér á landi 

sem ann ars stað ar í heim in um

• að virða mögu leika til mennt un ar óháð kyni, efna hag, menn ingu, kyn hneigð og öðru 
sem ger ir fólk ólíkt

• að skilja að jafn rétti kynja skipt ir máli fyr ir sjálf bæra þró un

Vel ferð og lýð heilsa
• að til einka sér sjálf bær ar neyslu venj ur 

• að til einka sér venj ur sem stuðla að lík am legu, and legu og fé lags legu heil brigði 

• að efla vit und um fé lags lega vel ferð í sam fé lag inu

Efna hags þró un og fram tíð ar sýn 
• að skilja hvaða áhrif neysla í nú tíð hef ur á fram tíð ina 

•	að	tengja	skiln	ing	á	al	þjóða	mál	um	við	fram	tíð	ar	horf	ur	sjálf	bærr	ar	mann	vist	ar	á	jörð
inni

• að skilja efna hags þró un og sam hengi nú tíð ar og fram tíð ar í sjálf bærri þró un
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For gangs mál 2010–2013:
Þar sem mennt un til sjálf bærni er á ábyrgð margra að ila og flók ið að setja fram for gangs mál 
eru hér sett fram mark mið og leið ir sem snúa að ýms um að il um. 

Stjórn völd
Í lög um um hlut verk leik-, grunn- og fram halds skóla frá 2008 er lögð áhersla á að nám stuðli 
að al hliða þroska og vel ferð ein stak lings ins. Enn frem ur að náin sam vinna sé höfð við for-
eldra barna og ólög ráða nem enda. Í skóla starf inu skulu vel ferð og hag ur barna og ung linga 
höfð að leið ar ljósi og starfs hætt ir mót að ir af um burð ar lyndi, lýð ræð is legu sam starfi, ábyrgð, 
um hyggju og virð ingu fyr ir mann gildi. Skóla starf ið skal stuðla að lík am legu, and legu og 
fé lags legu heil brigði. Það skal leggja grund völl að frum kvæði og sjálf stæðri hugs un barna 
og ung linga, þjálfa þau í ög uð um og sjálf stæð um vinnu brögð um, jafn rétti og gagn rýn inni 
hugs un, kenna þeim að njóta menn ing ar legra verð mæta og hvetja til þekk ing ar leit ar. Á öll um 
skóla stig um skal efla hæfni barna og ung linga í sam skipt um og tján ingu á ís lensku, skiln ing 
þeirra á ís lensku sam fé lagi, sögu þess og sér kenn um. Leggja skal grund völl að því að börn og 
ung ling ar verði sjálf stæð ir, virk ir og ábyrg ir þátt tak end ur í lýð ræð is þjóð fé lagi sem er í örri og 
sí felldri þró un. Enn frem ur skal rækta hæfi leika barna og ung linga til tján ing ar og sköp un ar 
m.a. í þeim til gangi að styrkja sjálfs mynd þeirra, heil brigð is vit und, ör yggi og hæfni til mann-
legra sam skipta, stuðla að víð sýni og efla sið ferð is vit und. Að auki bæt ist við það hlut verk 
fram halds skól ans að búa nem end ur und ir þátt töku í at vinnu líf inu og frekara nám. All ir þess ir 
þætt ir sam rým ast mennt un til sjálf bærni.

• Að al námskrár leik-, grunn- og fram halds skóla eru lyk il tæki stjórn valda í stefnu mót un 
mennt un ar til sjálf bærni. Sum ar ið 2008 voru sam þykkt ný lög fyr ir þessi skóla stig, nr. 
90/2008, 91/2008 og 92/2008 og vinn ur mennta mála ráðu neyt ið nú að gerð námskráa 
þess ara skóla stiga. Stefnt er að út gáfu árið 2010. Í námskrán um verð ur fjall að um 
mennt un til sjálf bærni 

• Mennta mála ráðu neyt ið mun í sam vinnu við kenn ara mennt un ar stofn an ir vinna að því 
að áhersla á mennt un til sjálf bærni verði merkj an leg í kenn ara mennt un leik-, grunn- 
og fram halds skóla kenn ara. 

• Mennta mála ráðu neyt ið mun beina til mæl um til íþrótta- og æsku lýðs félaga um að 
gera mennt un til sjálf bærni merkjanlega í starfi sínu.

• Heil brigð is ráðu neyt ið mun hvetja heil brigð is starfs fólk til að fræða al menn ing um 
sjálf bæra lífs hætti og áhrif þeirra á á and legt og lík am legt heilsu far.

Fræðslu að il ar og skól ar
Þar sem mennt un til sjálf bærni lýt ur að þekk ingu og þjálf un sem við kom andi öðl ast í gegn-
um hvers kon ar náms grein ar, skóla- og fé lags starf hvet ur mennta mála ráðu neyt ið til þess að 
áhersla á sjálf bærni end ur speglist í öllu námi, form legu sem óform legu. Sam tím is er mik il vægt 
að fræðslu að il inn sé ekki eyland, held ur sé áhersla lögð á sjálf bærni í sam starfi við sam fé lag ið 
nær og fjær. 

• Sam kvæmt nýj um lög um um leik-, grunn- og fram halds skóla hafa stjórn end ur 
tölu vert svig rúm til að móta starf skóla eft ir mis mun andi áhersl um og að stæð um. 
Mennta mála ráðu neyt ið hvet ur skóla stjórn end ur til að móta starf skól anna þannig að 
það verði vett vang ur þekk ing ar og þjálf un ar þar sem áhersla er lögð á virkni nem enda 
og náms vett vang sem skap ar mögu leika fyr ir sjálf bært sam fé lag. 

• Ný lög um fram halds fræðslu nr. 27/2010 gera m.a. ráð fyr ir að fram halds fræðslu skuli 
miða við þarf ir ein stak linga til virkr ar þátt töku í sam fé lag inu. Fræðslu að il ar og fé lög 
og fé laga sam tök eru hvött til að vinna að því að fræðslu stað ur inn verði vett vang ur 
þekk ing ar og þjálf un ar þar sem áhersla er lögð á virkni ein stak linga og náms vett vang 
sem skap ar mögu leika fyr ir sjálf bært sam fé lag. 

• Ný lög um fram halds skóla nr. 92/2008 gera ráð fyr ir að gerð náms braut a lýs inga 
fær ist frá mennta mála ráðu neyti til fram halds skól anna. Það fel ur í sér að skól un um 
er fal in eig in leg til lögu gerð um fyr ir komu lag, sam hengi og inn tak náms und ir hand-
leiðslu mennta mála ráðu neyt is ins. Fram halds skól ar eru sér stak lega hvatt ir til að skapa 
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vinnu lag og vinnu um hverfi í anda sjálf bærni sem og að setja áhersl ur mennt un ar til 
sjálf bærni inn í all ar náms braut a lýs ing ar, hvort sem um er að ræða bók nám, starfs-
nám, starfs braut ir fyr ir fatl aða eða full orð ins fræðslu.

Sveit ar fé lög
Sam kvæmt nýj um lög um um leik- og grunn skóla er for ræði sveit ar fé laga á skóla rekstri auk ið 
og sveit ar fé lög um gert að setja al menna stefnu um skóla hald í sveit ar fé lag inu og kynna fyr ir 
íbú um þess. Þannig er sveit ar stjórn um fal in meiri ábyrgð á fag legu starfi í skól um. Þeim ber 
að móta al menna stefnu um skóla hald og einnig að fylgja því eft ir að skól ar vinni mark visst 
að um bót um í skóla starfi og mæti þeim kröf um sem til þeirra eru gerð ar. Þá er bú inn til nýr 
sam ráðs vett vang ur um skóla hald ið með skóla ráð um sem í sitja full trú ar kenn ara og ann ars 
starfs fólks, for eldra, grennd ar sam fé lags og nem enda eft ir því sem við á. Með þess um hætti 
er leit ast við að efla lýð ræð is lega virkni þeirra sem tengj ast starfi skól ans og áhrif þeirra á 
stefnu mót un og starf semi skóla og al menna um gjörð skóla starfs. Upp lagt er að tengja saman 
ákvæði sem gjarn an hafa ver ið sett í Stað ar dag skrá 21 varð andi mennt un og skóla stefnu. 

• Mennta mála ráðu neyt ið hvet ur sveit ar fé lög til að gæta að því að í skóla stefnu sveit ar-
fé lags ins sé hug að að mennt un til sjálf bærni og að sett séu fram við mið um hvern ig 
skuli stað ið að mennt un til sjálf bærni.

• Mennta mála ráðu neyt ið hvet ur sveit ar fé lög og íþrótta- og æsku lýðs félög til að vinna í 
anda sjálf bærr ar þró un ar og setja fram við mið um hvern ig skuli stað ið að mennt un til 
sjálf bærni.

At vinnu líf 
Lög nr. 92/2008 um fram halds skóla kveða á um að komu að ila at vinnu lífs að skipu lagn ingu 
starfs mennt un ar á fram halds skóla stigi. Um er að ræða starfs greina nefnd, sem m.a. fjall ar um 
heild ar stefnu mörk un starfs náms. Enn frem ur starfs greina ráð sem fjalla um starfs mennt un í 
ein stök um starfs grein um eða starfs greina flokk um. Starfs greina ráð in eiga m.a. að fjalla um 
hvaða kröf ur þarf að gera til fyr ir tækja og stofn ana sem sinna starfs þjálf un eða vinnu staða-
námi nem enda. Al gengt er að fræðslu að il ar í at vinnu lífi hafi um sjón með gerð náms samn inga 
í starfs námi og vinnu staða námi nem enda. Mennta- og menn ing ar mála ráðu neyt ið mun leggja 
áherslu á mennt un til sjálf bærni í öll um náms brauta lýs ing um starfs náms á fram halds skóla-
stigi og eiga slík ákvæði jafnt við um skóla nám og vinnu staða nám. Jafn framt mun ráðu neyt ið 
hvetja alla fram an greinda að ila sem koma að starfs mennt un í at vinnu líf inu til að huga sér-
stak lega að því að efla verk lag og bæta vinnu um hverfi í anda sjálf bærni.

• Mennta mála ráðu neyt ið mun vinna að sam komu lagi við að ila á vinnu mark aði um að 
hug að sé að mennt un til sjálf bærni og að sett séu fram við mið um hvern ig stað ið 
skuli að áherslu á sjálf bæra þró un í mennt un full orð inna.

• Starfs greina nefnd, starfs greina ráð og um sýslu að il ar vinnu staða náms eru hvött til að 
huga að mennt un til sjálf bærni og setja fram við mið um hvern ig flétta má áherslu á 
sjálf bæra þró un inn í mennt un á vinnu stað. 
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I. Heil brigt og ör uggt um hverfi

1. Heil næmt and rúms loft

1.1		Íbú	ar	lands	ins	búi	við	heil	næmt	and	rúms	loft	þar	sem	meng	un	verði	und	ir	
ströng	ustu	mörk	um	á	Evr	ópska	efna	hags	svæð	inu.

1.2	 Loft	meng	un	af	völd	um	um	ferð	ar,	iðn	að	ar	og	ann	arr	ar	starf	semi	verði	hald	ið	í	
lág	marki.

1.3	 Dreg	ið	verði	úr	loft	meng	un	á	höf	uð	borg	ar	svæð	inu	þannig	að	inn	an	nokk	urra	
ára	verði	hún	um	tals	vert	lægri	en	nú.

•	 Unn	ið	verð	ur	að	því	í	sam	vinnu	rík	is	og	sveit	ar	fé	laga	á	höf	uð	borg	ar	svæð	inu	og	Ak
ur eyri að draga úr svifryks meng un þannig að hún fari und ir lækk uð við mið un ar mörk, 
sem taka gildi 2010, m.a. með því að stuðla að minni notk un nagla dekkja, hreins un 
og ryk bind ingu gatna og betri frá gangi op inna hús grunna. Auk þess verða kann að-
ir mögu leik ar á notk un sterk ari efna í mal bik í því skyni að minnka slit og þar með 
svifryks meng un.

• Sett ar verða regl ur um mörk brenni steins vetn is í and rúms lofti og mark visst leit að 
að gerða til að draga úr los un þess frá jarð varma virkj un um.

• Um hverf is- og heil brigð is ráðu neyti munu vinna sam eig in lega að því að bæta loft-
gæði á höf uð borg ar svæð inu ekki síst með heilsu barna í huga.

• Gerð ar verða rann sókn ir á heilsu fars leg um af leið ing um ösku og ann arra efna í 
tengsl um við eld gos ið í Eyja fjalla jökli.
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2. Hreint og heil næmt fersk vatn

2.1	 All	ir	íbú	ar	lands	ins	eigi	kost	á	nægu	heil	næmu	vatni,	ómeng	uðu	af	efn	um	og	
ör	ver	um,	til	neyslu	og	ann	arra	nytja.	

2.2		Til	vik	þar	sem	neyslu	vatn	meng	ast	heyri	til	und	an	tekn	inga.	

2.3		Meng	un	í	ám	og	stöðu	vötn	um	verði	eng	in	eða	svo	lít	il	að	hún	hafi	ekki	áhrif	á	
vist	kerfi	ferskvatns,	fisk	gengd	eða	úti	vist	ar	gildi.	

•	 Ramma	til	skip	un	EB	um	vatn	verð	ur	inn	leidd	og	lög	uð	að	ís	lensk	um	að	stæð	um	með	
því að sett verða lög um stjórn vatna mála sem tryggja vernd un og sjálf bæra nýt ingu 
ferskvatns. Vökt un á neyslu vatni verð ur bætt í sam ræmi við ákvæði til skip un ar inn ar. 

•	 Unn	in	verð	ur	áætl	un	um	stjórn	un	vatns	ásamt	að	gerða	á	ætl	un	sem	mið	ar	að	því	að	
tryggja vernd grunn vatns, yf ir borðs vatns á landi, ár ósa vatns og strand sjáv ar svo og 
heild stæða vernd vatns linda og vist kerfa í vatni.

•	 Við	 end	ur	skoð	un	 laga	 um	 nátt	úru	vernd	 verð	ur	 lögð	 sér	stök	 áhersla	 á	 vernd	un	
vatnaf ars og lýst mark mið um til að varð veita vatns auð lind ir og vistkerfi í vatni.

3. Ör ugg mat væli

3.1	 Neyt	end	ur	geti	ávallt	treyst	því	að	á	boðstól	um	séu	ein	göngu	mat	væli	sem	eru	
ör	ugg	til	neyslu.

3.2	 Merk	ing	ar	á	mat	væl	um	veiti	full	nægj	andi	upp	lýs	ing	ar	um	inni	hald	vör	unn	ar.	

3.3		Ís	land	verði	ávallt	virt	sem	fram	leið	andi	heil	næmra	og	ör	uggra	mat	væla	úr	há
gæða	hrá	efn	um	í	ómeng	uðu	um	hverfi.

• Unn ið verð ur að því að tryggja stöðu ís lenskra fram leiðslu vara á heims mark aði og 
áhersla lögð á sam spil dýra vel ferð ar, holl ustu og orð spor ís lenskra fram leiðslu vara. 

• Ís lensk mat væla lög gjöf verð ur end ur skoð uð og regl ur sam ræmd ar í mat væla ferl inu 
frá frum fram leiðslu og þar til til bún um mat væl um er dreift til neyt enda. Regl ur 
þess ar ná yfir fóð ur, dýra heil brigði og dýra vel ferð, fram leiðsu, vinnslu og dreif ingu 
mat væla.

• Sett ar verða regl ur um rekj an leika mat væla til að tryggja að unnt sé að upp lýsa neyt-
end ur og inn kalla vör ur ef í ljós kem ur að þær upp fylla ekki kröf ur um mat væla ör yggi 
og rétt ar upp lýs ing ar um eðli og sam setn ingu.

• Sett ar verða regl ur um mark aðs setn ingu og merk ing ar á erfða breytt um mat væl um 
og fóðri.

• Lögð verð ur áhersla á að við halda góðri stöðu Ís lands varð andi lága tíðni mat ar sjúk-
dóma og að sam bæri leg ar kröf ur verða gerð ar til inn lendra og inn fluttra mat væla 
með til liti til mat væla ör ygg is. 

• Neyt end ur verða hvatt ir til neyslu hollra og ör uggra mat væla m.a. með því að auka 
þekk ingu á sam band inu milli nær ing ar og heilsu.

• Unn ið verð ur að því að tryggja að ábyrgð á ör yggi mat væla verði hjá mat væla fyr ir-
tækj um og að op in bert eft ir lit verði óháð hags mun um fram leið enda og dreif ing ar-
að ila. Mat væla eft ir lit verði byggt á áhættu mati og sam ræmd um eft ir lits á ætl un um.

• Regl ur um merk ing ar á erfða breytt um mat væl um verða að lag að ar regl um ESB.
• Áfram verð ur unn ið með hin um Norð ur landa þjóð un um und ir merkj um verk efn is-

ins „Ny nor disk mad“. Markmið verkefnisins er að við halda kunn áttu í fram leiðslu 
hefð bund ins nor ræns mat ar, við halda og auka neyslu á hon um bæði inn an og utan 
Norð ur land anna en um leið að að laga með höndl un hans og inni hald nú tíma neyslu-
hátt um og mat ar venj um.
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4. Um hverfi án hættu legra efna

4.1	 Notk	un	efna	og	efna	vöru	ógni	ekki	heilsu	manna	og	um	hverfi.

4.2	 Neyt	end	ur	fái	full	nægj	andi	upp	lýs	ing	ar	um	hvern	ig	beri	að	nota	vöru	og	um	
hugs	an	lega	áhættu	sem	staf	að	get	ur	af	efn	um	í	vör	unni.

4.3	 Dreg	ið	verði	úr	notk	un	sæfi	og	varn	ar	efna.

4.4	 Los	un	efna	sem	eru	hættu	leg	heil	brigði	og	um	hverfi	verði	tak	mörk	uð	eins	og	
mögu	legt	er	og	verði	hætt	inn	an	ald	ar	fjórð	ungs.

•	 Sett	verða	lög	um	efni	og	efna	vör	ur	á	ár	inu	2011	í	því	skyni	að	tryggja	að	fyllstu	
var úð ar sé gætt við með ferð efna og efna vöru þannig að hvorki hljót ist af heilsutjón 
eða skaði á um hverf inu. Fram kvæmd lag anna verð ur tví þætt, ann ars veg ar að vernda 
heilsu manna og um hverf i, hins veg ar að liðka fyr ir sam keppni í efna iðn aði og efla 
þró un nýrra efna á Evr ópska efna hags svæð inu. 

• Tryggt verð ur að full nægj andi upp lýs ing ar um eit urá hrif efna og efna vöru séu að-
gengi leg ar svo og um áhættu sem fylg ir með höndl un. Enn frem ur verð ur lögð áhersla 
á að tryggja að stjórn völd hafi yf ir sýn yfir hættu leg efni. 

• Mark visst verð ur unn ið að því að skipta út eit ur efn um og hættu leg um efn um fyr ir 
efni eða að ferð ir sem hafa í för með sér minni hættu fyr ir heilsu og um hverfi. 

• Inn leidd verð ur lög gjöf sem legg ur grunn að hnatt rænni sam ræm ingu flokk un ar og 
merk inga á efn um og efna blönd um (Global harm on ized sy stem – GHS).

• Ákvæði um bann við og tak mörk un á notk un BPA (Bis fen ól-A) verð ur sett í reglu gerð. 
Bann ið mun m.a. ná til notk un ar efn is ins í barna pel um.

5. Úti vist í sátt við nátt úr una

5.1	 Rétt	ur	al	menn	ings	að	frjálsu	að	gengi	að	nátt	úru	lands	ins	(al	manna	rétt	ur)	verði	
ekki	skert	ur	nema	þeg	ar	brýna	nauð	syn	ber	til	vegna	nátt	úru	vernd	ar	sjón	ar
miða.	

5.2	 Tek	ið	verði	til	lit	til	úti	vist	ar	gild	is	svæða	við	skipu	lag	og	ákvarð	an	ir	um	

	 land	nýt	ingu.

5.3	 Vöxt	ur	verði	í	ferða	þjón	ustu	á	Ís	landi	og	hon	um	mætt	með	að	gerð	um	sem	
koma	í	veg	fyr	ir	skaða	á	nátt	úr	unni	vegna	auk	inn	ar	um	ferð	ar.

• Kann að ur verð ur grund völl ur fyr ir að leggja á um hverf is gjöld tengd ferða þjón ustu 
m.a. í því skyni að standa straum af nauð syn leg um að gerð um til þess að efla land-
vörslu og bæta stíga, merk ing ar og aðra að stöðu við fjöl sótt ar nátt úruperl ur og á 
við kvæm um svæð um.

• Stutt verð ur við rann sókn ir og frek ari þró un að ferða fræði til að meta þol mörk ferða-
manna staða og reynt að meta kerf is bund ið hvaða stað ir séu helst í hættu vegna 
ágangs og þurfi sér tækra að gerða við.

• Mark visst verð ur unn ið að því að koma í veg fyr ir akst ur utan vega, m.a. með því að 
ljúka kort lagn ingu slóða á há lend inu árið 2012 og merkja slóða sem leyfi legt er að 
aka um á kort og loka öðr um. Unn in verð ur sér stök fram kvæmda á ætl un um bann 
við akstri utan vega og fræðsla og eft ir lit með ut an vega aksri verð ur eflt. 

• Við end ur skoð un nátt úru vernd ar laga verð ur áhersla lögð á að styrkja ákvæði um 
al manna rétt.

• Unn ið verð ur að við bragðs á ætl un til að koma í veg fyr ir að far ið verði yfir þol mörk 
nátt úr unn ar á fjöl sótt um ferða manna stöð um.
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6. Varn ir gegn nátt úru vá

6.1	 All	ir	íbú	ar	lands	ins	búi	við	ásætt	an	legt	ör	yggi	með	til	liti	til	nátt	úru	vár.

6.2	 Land	nýt	ingu	verði	hag	að	með	til	liti	til	nátt	úru	vár.

•	 Unn	ið	verð	ur	áfram	að	of	an	flóða	vörn	um,	m.a.	 í	Bol	ung	ar	vík,	Ólafs	firði	og	á	Nes
kaup stað, og leit ast við að ljúka sem fyrst of an flóða vörn um í sam ræmi við lang tíma-
á ætl un stjórn valda.

•	 Lok	ið	verð	ur	vinnu	við	hættu	mat	í	þétt	býli	vegna	of	an	flóða	og	unn	ið	áfram	að	út	tekt	
á hættu í dreif býli.

•	 Veð	ur	stof	an	mun	halda	áfram	vinnu	við	að	kort	leggja	flóða	hættu	á	Suð	ur	landi	og	
inn leið ing flóða til skip un ar ESB verð ur met in.

•	 Skóg	ar	eld	ar	verða	skil	greind	ir	sem	nátt	úru	vá.
•	 Haf	in	verð	ur	vinna	um	sam	ræmd	við	brögð	gegn	gróð	ur	og	skóg	ar	eld	um	á	Ís	landi.
•	 Lok	ið	verð	ur	við	sam	ræm	ingu	við	bragðs	á	ætl	ana	heil	brigð	is	stofn	ana,	m.a.	með	til	liti	

til nátt úru vár. 

7. Varn ir gegn slys um og of beldi

7.1		Áfram	verði	unn	ið	mark	visst	að	því	að	fækka	slys	um	á	börn	um	og	ung	ling	um,	
vinnu	slys	um,	um	ferða	slys	um	og	slys	um	á	sjó	svo	og	á	heim	il	um,	í	skól	um,	í	
íþrótt	um	og	öðr	um	frí	stund	um.

7.2		Unn	ið	verði	að	því	að	draga	úr	tíðni	og	dauðs	föll	um	vegna	heim	il	is	of	beld	is,	
kyn	ferð	is	of	beld	is	og	of	beld	is	af	öðru	tagi.

• Í Heil brigð is á ætl un til árs ins 2020 verð ur lögð áhersla á varn ir gegn slys um og hvers 
kyns of beldi.

 • Lýð heilsu stöð mun vinna að áætl un sem bygg ir á hyg mynda fræði Al þjóða heil brigð-
is mála stofn un ar inn ar (WHO) þar sem sam fé lög eru hvött til að grípa til nauð syn legra 
að gerða til að draga úr lík um á slys um og of beldi. Lýð heilsu stöð fékk á ár inu 2010 
form lega út nefn ingu WHO sem mið stöð fyrir ör ugg sam fé lög á Ís landi. 

• Áfram verð ur leit ast við að draga veru lega og var an lega úr meiðsl um, ör orku og 
dauðs föll um sem or sakast af slys um og of beldi. 

• Sam starf verð ur eflt milli þeirra sem vinna að slysa skrán ingu, rann sókn um og for-
vörn um.
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8. Vernd líf rík is Ís lands

8.1	 Við	hald	ið	verði	fjöl	breyti	leika	teg	unda	og	vist	gerða.

8.2	 Forð	ast	verði	eins	og	kost	ur	er	að	skerða	frek	ar	vot	lendi,	birki	skóga	og	önn	ur	
lyk	il	vist	kerfi	Ís	lands.	

8.3		Unn	ið	verði	að	end	ur	heimt	vot	lend	is	og	ann	arra	mik	il	vægra	vist	kerfa	þar	sem	
slíkt	er	talið	mögu	legt.

• Unn ið verð ur að fram kvæmd nátt úru vernd ar á ætl un ar 2009-2013, sem mið ar eink-
um að vernd un plöntu svæða og vist gerða á há lendi og vernd un sjald gæfra teg unda 
há plantna, mosa og fléttna. Einnig verð ur unn ið frek ar að vernd un svæða sem út af 
standa í fyrri áætl un og miða að vernd un mik il vægra fugla svæða.

• Nátt úru vernd ar lög verða end ur skoð uð m.a. í því skyni að treysta vernd ar á kvæði, 
tryggja al manna rétt og stuðla að nátt úru vernd á strand svæð um og í sjó.

• Unn ið verð ur að stækk un friðlands ins í Þjórs ár ver um með hlið sjón af til lögu þar að 
lút andi í drög um að nátt úru vernd ar á ætl un og því verki lok ið á ár inu 2010.

• Skrá setn ing á vot lend is svæð um verð ur bætt og átak und ir bú ið til að end ur heimta 
vot lendi, bæði í því skyni að draga úr los un gróð ur húsa loft teg unda og til að efla 
líf fræði lega fjöl breytni.

II. Vernd  nátt úru Ís lands

20



• Sett ur verð ur á lagg irn ar starfs hóp ur til að meta ár ang ur af lög um nr. 54/1995 um 
vernd Breiða fjarð ar, m.a. í því skyni að að kanna hvort fram kvæmd lag anna end ur-
spegli til gang þeirra sem og meg in regl ur um hverf is rétt ar, svo sem var úð ar regl una 
og meng un ar bót ar regl una, eins og þær eru skil greind ar í al þjóð leg um samn ing um. 
Jafn framt verð ur lagt mat á hvern ig vernd un svæð is ins verð ur best fyr ir kom ið hvað 
varð ar vökt un, stýr ingu, um sýslu og lagaum gjörð. 

• Unn ið verð ur að heild stæðri áætl un um efn is töku á landi og í sjó í því skyni að vernda 
líf ríki og sér stæð ar jarð mynd an ir.

9. Vernd sér stæðra jarð myndana

9.1	 Fjöl	breytni	jarð	myndana	verði	varð	veitt	með	því	að	vernda	þær	sem	eru	sér
stak	ar	eða	ein	stak	ar	á	svæð	is,	lands	eða	heims	vísu.	

9.2	 Geng	ið	verði	frá	skipu	legu	yf	ir	liti	yfir	jarð	mynd	an	ir	á	Ís	landi	sem	verði	grunn	ur	
að	mark	vissri	vernd	un	þeirra.

• Unn ið verð ur að frek ari við mið um fyr ir mark vissa vernd un jarð myndana fyr ir gerð 
næstu nátt úru vernd ar á ætl un ar 2014-2018.

• Unn ið verð ur að því að vernda há hita svæði á grund velli mats á vernd ar gildi þeirra 
og nið ur staðna Ramma á ætl un ar um vernd un og nýt ingu nátt úru svæða.

• Und ir bún ing ur verð ur haf inn að vernd un Gjá stykk is.

10. Vernd víð erna

10.1	Tryggt	verði	að	stór	sam	felld	víð	erni	verði	áfram	að	finna	í	óbyggð	um	Ís	lands.

10.2	Reynt	verði	að	byggja	mann	virki	utan	skil	greindra	víð	erna	en	þar	sem	slíkt	er	
ekki	mögu	legt	verði	þess	gætt	að	þau	valdi	sem	minnstu	raski	og	sjón	meng	un.

• Unn ið verð ur að stækk un Vatna jök uls þjóð garðs eink um með áherslu á frið lýs ingu 
Steina dals og svæða við Langa sjó og land svæða norð an Vatna jök uls.

• Við end ur skoð un nátt úru vernd ar laga verð ur hug að sér stak lega að því að styrkja 
vernd víð erna og sér stæðra jarð myndana.

• Við end ur skoð un nátt úru vernd ar á ætl un ar verð ur m.a. hug að sér stak lega að vernd 
lands lags og hvern ig styrkja má ákvæði er varð a áætl an ir, skipu lag og fram kvæmd ir. 
Áhersla verð ur lögð á vernd lands lags og svæða, m.a. með til liti til varð veislu menn-
ing ar lands lags.

• Haf inn verð ur und ir bún ing ur að inn leið ingu Lands lags sátt mála Evr ópu.
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III. Sjálf bær nýt ing auð linda

11. Sjálf bær nýt ing auð linda hafs ins

11.1	Nýt	ing	fiski	stofna	og	ann	arra	lif	andi	auð	linda	hafs	ins	verði	ávallt	sjálf	bær	og	
byggi	á	bestu	til	tæk	um	vís	inda	leg	um	nið	ur	stöð	um.	

11.2	Veiði	úr	stofn	um,	þar	sem	sýnt	hef	ur	ver	ið	fram	á	með	vís	inda	leg	um	rök	um	að	
tak	marka	þarf	sókn,	skal	lúta	veiði	stjórn	un	þar	sem	beitt	verði	var	úð	ar	sjón	ar
mið	um	til	að	ná	fram	há	marks	afrakstri	stofna	til	langs	tíma.	

11.3	Þró	uð	verði	lang	tíma	stefna	fyr	ir	nýt	ingu	ein	stakra	stofna,	m.a.	með	þró	un	afla
reglna	og	beit	ingu	fjöl	stofna	nálg	un	ar	þar	sem	því	verð	ur	við	kom	ið.	

11.4	Að	ferð	ir	við	nýt	ingu	og	stjórn	un	á	lif	andi	auð	lind	um	sjáv	ar	taki	mið	af	fjöl
þættu	sam	spili	í	líf	ríki	sjáv	ar	og	miði	að	því	að	lág	marka	nei	kvæð	áhrif	nýt	ing	ar	
á	aðra	þætti	í	líf	rík	inu.

•	 Afla	regla	verð	ur	mót	uð	fyr	ir	fleiri	mik	il	væg	ar	fisk	teg	und	ir	en	þorsk	og	taki	mið	af	
bestu fá an legu þekk ingu á líf rík inu og fjöl stofna nálg un.

•	 Við	mat	á	líf	ríki	hafs	ins	verða	fjöl	þætt	efn	is	tök	efld	og	hug	að	verð	ur	að	frek	ari	út
færslu vist kerf isnálg un ar sem og fjöl þjóð legu sam starfi þar að lút andi.
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•	 Ný	lega	sam	þykkt	ar	leiðbeiningaregl	ur	FAO	um	vernd	un	við	kvæmra	vist	kerfa	á	út
haf inu verða út færð ar til notk un ar á ís lensku haf svæði.

•	 Áfram	verð	ur	 lögð	áhersla	á	 fjöl	þjóð	legt	 sam	starf	um	 rann	sókn	ir	og	þró	un	þar	á	
með al varð andi vist væn ar lausn ir í sjáv ar út vegi, svo sem þró un veið ar færa.

12. Sjálf bær gróð ur nýt ing og end ur heimt 
land gæða

12.1	Þær	auð	lind	ir	lands	ins	sem	fel	ast	í	jarð	vegi	og	gróðri,	þar	með	töld	um	skógi,	
verði	byggð	ar	upp	og	nýtt	ar	á	sjálf	bær	an	hátt	sam	kvæmt	bestu	vís	inda	legu	
þekk	ingu.	

12.2	Beit	verði	stjórn	að	með	til	liti	til	nýt	ing	ar	þols	og	hættu	á	jarð	vegseyð	ingu.	

12.3	Unn	ið	verði	skipu	lega	að	land	græðslu	á	eydd	um	og	rof	skemmd	um	svæð	um	í	
sam	ræmi	við	mark	mið	land	nýt	ing	ar	og	nátt	úru	vernd	ar	á	hverju	svæði.	Hrað	fara	
jarð	vegseyð	ing	verði	stöðv	uð,	sér	stak	lega	í	byggð	og	á	lág	lendi.	

12.4	Upp	bygg	ing	nytja	skóga	verði	til	að	efla	byggð	og	at	vinnu	í	dreif	býli	og	falli	
sem	best	að	lands	lagi	og	vist	kerfi	lands	ins.

• Lög um skóg rækt nr. 3/1955 og lög um land græðslu nr. 17/1965 með síð ari breyt-
ing um verða end ur skoð uð.

• Áhersla verð ur lögð á að efla þátt töku land eig enda og treysta sam starf við þá um 
að gerð ir til að tryggja upp græðslu og sjálf bæra nýt ingu lands.

• Skóg rækt verð ur stund uð með fjöl þætt mark mið að leið ar ljósi eink um með það fyr ir 
aug um að end ur heimta vist kerfi, vernda jarð veg, binda kolefni, auka tæki færi al-
menn ings til úti vist ar og byggja upp skóg ar auð lind í því skyni að stuðla að sjálf bærri 
byggða þró un og ný sköp un í at vinnu lífi.

13. Auk in nýt ing end ur nýj an legra orku gjafa

13.1	End	ur	nýj	an	leg	ar	orku	lind	ir	lands	ins	verði	nýtt	ar	með	hag	kvæmni	og	um	hverf
is	sjón	ar	mið	að	leið	ar	ljósi.

13.2	Hlut	fall	end	ur	nýj	an	legra	orku	gjafa	í	orku	notk	un	þjóð	ar	inn	ar	verði	auk	ið	og	
að	því	stefnt	að	notk	un	jarð	efna	elds	neyt	is	verði	óveru	leg	inn	an	fárra	ára	tuga.	
Stefnt	verði	að	því	að	far	ar	tæki	nýti	orku	sem	fram	leidd	er	með	end	ur	nýj	an	leg
um	orku	gjöf	um	eins	fljótt	og	kost	ur	er	og	hag	kvæmt	þyk	ir.

13.3	Skipu	lag	raf	orku	og	hita	veitu	mála	verði	með	þeim	hætti	að	skil	virkni,	ör	yggi	
og	heild	ar	hag	kvæmni	verði	sem	best	tryggð.

13.4	Stuðl	að	verði	að	bættri	orku	nýtni.

13.5	Stuðl	að	verði	að	aukn	um	elds	neyt	is	sparn	aði.

• Stefnt er að því að ljúka 2. áfanga Ramma á ætl un ar um nýt ingu vatns afls og jarð-
varma fyr ir árs lok 2010. Kost að verð ur kapps um að sam þætta sjón ar mið nýt ing ar 
og vernd un ar við áfram hald andi vinnu við verk efn ið.

• Kann að ir verða mögu leik ar á að setja upp varma dæl ur til hús hit un ar á þeim svæð um 
þar sem það þyk ir hag kvæmt. Sýnt hef ur ver ið fram á að varma dæl ur geti ver ið góð ur 
kost ur og spar að um tals verða orku á þeim svæð um sem nýta raf orku til hús hit un ar. 
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• Unn ið verð ur að því að skapa hvata til betri orku nýtni með al ann ars með bættri 
tækni. Þá verð ur auk in áhersla lögð á að nýta enn frek ar þá miklu orku sem van nýtt 
er á þeim há hita svæð um lands ins sem virkj uð hafa ver ið til raf orku fram leiðslu.

• Lögð verð ur áhersla á að inn leiða notk un vist vænna öku tækja. Í því skyni verð ur m.a. 
stutt við ný sköp un og rann sókn ir á vist vænu elds neyt i. Sér stök áhersla verð ur lögð á 
að nýta raf magn til að knýja bif reið ar. Rann saka þarf hvort þörf er á nýj um innvið um 
svo takast megi að inn leiða raf magns bíla og vist vænt elds neyti á bíla.

• Lög gjöf um skatt lagn ingu á öku tæki verð ur end ur skoð uð með al ann ars í því skyni að 
hvetja til kaupa á spar neytn ari tækj um.

• Leit að verð ur leiða til að draga úr notk un jarð efna elds neyt is í bif reið um með al ann-
ars með mark vissri fræðslu og leið sögn í sparakstri.

14. Minnk un og bætt með höndl un úr gangs 

14.1	Dreg	ið	verði	úr	mynd	un	úr	gangs	eft	ir	því	sem	kost	ur	er	og	hann	með	höndl	að	ur	
þannig	að	hann	valdi	sem	minnst	um	nei	kvæð	um	áhrif	um	á	um	hverf	ið.	Tryggja	
þarf	að	spilli	efni	ber	ist	ekki	út	í	um	hverf	ið.	

14.2	Náð	verði	tölu	leg	um	mark	mið	um	um	aukna	end	ur	nýt	ingu	úr	gangs,	s.s.	um
búða	úr	gangs,	líf	ræns	úr	gangs,	raf	einda	bún	að	ar	og	raf	tækja.	

14.3	Við	verð	mynd	un	vöru	verði	gert	ráð	fyr	ir	förg	un	ar	kostn	aði.

• Lög og regl ur um með höndl un úr gangs og end ur vinnslu verða end ur skoð uð með það 
að mark miði að söfn un og end ur vinnsla úr gangs hafi þarf ir al menn ings, at vinnu lífs 
og um hverf is ins að leið ar ljósi þannig að mark mið um minni urð un og meiri end ur-
vinnslu ná ist.

• Ný ramma til skip un um úr gang verð ur inn leidd með það að fyr ir aug um að tryggja 
vernd um hverf is og heilsu manna. Þetta verð ur með al ann ars gert með því að koma 
í veg fyr ir óæski leg áhrif vegna mynd un ar og með höndl un ar úr gangs og með því að 
draga úr heild ar á hrif um af með höndl un úr gangs og bæta nýt ingu auð linda.
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15. Hreint haf

15.1	Styrk	ur	mann	gerðra	meng	un	ar	efna	í	sjáv	ar	fangi	úr	haf	inu	um	hverf	is	Ís	land	sé	
ávallt	und	ir	ströng	ustu	við	mið	un	ar	mörk	um	inn	lendra	sem	er	lendra	heil	brigð	is
yf	ir	valda.	

15.2	Los	un	skað	legra	efna	í	haf	ið	frá	skip	um	og	landi	hverfi	með	öllu,	ekki	síst	los	un	
þrá	virkra	líf	rænna	efna,	geisla	virkra	efna	og	þung	málma.	

15.3	Ís	land	verði	áfram	leið	andi	í	al	þjóð	legu	sam	starfi	og	að	gerð	um	gegn	meng	un	
hafs	ins.

•	 Stefna	Ís	lands	varð	andi	vernd	hafs	ins	verð	ur	end	ur	skoð	uð	með	hlið	sjón	af	nið	ur
stöð um vinnu hóps Norð ur skauts ráðs ins um mat á gagn semi að gerða til vernd ar 
haf inu bæði á al þjóða vett vangi og á norð ur slóð um. Ís land tek ur þátt í stjórn verk-
efn is ins. 

•	 Ís	land	mun	taka	þátt	í	gerð	al	þjóð	legs	sam	komu	lags	um	tak	mörk	un	á	los	un	kvika
silf urs.

•	 Met	ið	 verð	ur	 hvort	 fram	kvæmda	á	ætl	un	 Ís	lands	 um	 meng	un	 frá	 lands	stöðv	um	
þarfn ast end ur skoð un ar með hlið sjón af nið ur stöð um í upp færslu svæð is bund inn ar 

IV. Hnatt ræn við fangs efni 
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áætl un ar fyr ir norð ur slóð ir um vernd hafs ins gegn meng un frá land stöðv um sem 
vinnu hóp ur Norð ur skauts ráðs ins um vernd hafs ins hef ur skil að af sér. Upp færsl an er 
hluti af al þjóða verk efni Um hverf is stofn un ar Sam ein uðu þjóð anna um vernd hafs ins 
gegn meng un frá landi (Global Programme of Act ion – GPA).

•	 Ís	lensk	stjórn	völd	munu	styðja	við	rann	sókn	ir	á	súrn	un	hafs	ins	á	Ís	lands	mið	um	vegna	
auk ins styrks koldí oxíðs og rann sókn ir á hugs an leg um af leið ing um súrn un ar á líf-
rík ið. Af leið ing ar lofts lags breyt inga á haf ið og líf ríki þess eru minna þekkt en áhrif á 
land og loft hjúp inn. Ís land mun beita sér fyr ir því að reynt verði að bæta þá þekk ingu 
hér á landi og á al þjóða vett vangi.

16. Tak mörk un loft lags breyt inga af manna
völd um

16.1	Ís	land	taki	virk	an	þátt	í	al	þjóð	legu	sam	starfi	sem	mið	ar	að	því	að	koma	í	veg	
fyr	ir	hættu	lega	rösk	un	á	veðra	kerf	um	jarð	ar	inn	ar	af	manna	völd	um	m.a.	með	
því	að	draga	úr	út	streymi	og	auka	bind	ingu	gróð	ur	húsa	loft	teg	unda	hér	á	landi.

16.2	Dreg	ið	verði	úr	notk	un	jarð	efna	elds	neyt	is.

16.3	Ís	lenskri	sér	þekk	ingu	á	nýt	ingu	end	ur	nýj	an	legra	orku	gjafa	verði	miðl	að	á	er
lend	um	vett	vangi.

• Stjórn völd munu leggja aukna áherslu á að flytja út lofts lagsvæna tækni, m.a. á sviði 
jarð varma og til orku sparn að ar í skip um.

• Jarð hita skóli Há skóla Sam ein uðu þjóð anna mun áfram leggja áherslu á að halda 
nám skeið í Suð ur-Am er íku, Asíu og Afr íku til við bót ar við hið hefð bundna sex mán-
aða nám hér á landi.

• Áfram verð ur unn ið að því að beita hag ræn um að gerð um til að hvetja til notk un ar 
á um hverf is væn um far ar tækj um og elds neyti.

• Átak verð ur gert til að end ur heimta vot lendi í því skyni að auka bind ingu kolefn is í 
jarð vegi.

• Unn in verð ur að gerða á ætl un fyr ir Ís land um leið ir til að draga úr lofts lags breyt ing-
um með hlið sjón af nið ur stöð um í skýrslu sér fræð inga nefnd ar um mögu leika til að 
draga úr nettóút streymi gróð ur húsa loft teg unda á Ís landi (gef in út 2009). 

• Unn in verð ur áætl un um sjálf bær ar sam göng ur í sam vinnu við sveit ar fé lög með það 
að mark miði að draga úr þörf fyr ir einka bíl inn. 
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17. Vernd óson lags ins

17.1	Ís	land	verði	áfram	í	hópi	þeirra	ríkja	heims	sem	fremst	eru	í	tak	mörk	un	um	á	
notk	un	og	los	un	óso	neyð	andi	efna.	

17.2	Stefnt	verði	að	því	að	notk	un	óso	neyð	andi	efna	verði	hætt	á	Ís	landi	árið	2010.

• Óso neyð andi efni verða end an lega horf in af mark aði árið 2016 og förg un þeirra 
tryggð.

• Fræðsla verð ur efld um áhrif sól baða og úti vist ar í sól ríku veðri, áhrif út fjólu blárra 
geisla við yf ir borð jarð ar á heilsu far fólks og hvern ig fyr ir byggja má sjúk dóma af 
völd um þeirra.

18. Vernd líf fræði legr ar fjöl breytni

18.1	Tryggt	verði	að	líf	fræði	leg	fjöl	breytni	vist	gerða	og	vist	kerfa	á	Ís	landi	verði	við
hald	ið	með	því	að	vernda	teg	und	ir	dýra,	plantna	og	ann	arra	líf	vera,	erfða	auð
lind	irn	ar	sem	þær	búa	yfir	og	bú	svæði	þeirra.	

18.2	Öll	nýt	ing	hinn	ar	lif	andi	nátt	úru	fari	fram	á	sjálf	bær	an	hátt.	

18.3	Við	fram	kvæmd	ir	sem	raska	eða	breyta	lif	andi	nátt	úru	verði	beitt	var	úð	ar
sjón	ar	miði	og	vist	kerf	isnálg	un	þannig	að	nei	kvæð	um	áhrif	um	á	vist	kerfi	verði	
hald	ið	í	lág	marki.

•	 Unn	in	verð	ur	lands	á	ætl	un	um	vökt	un	líf	fræði	legr	ar	fjöl	breytni	á	Ís	landi	í	sam	vinnu	
Nátt úru fræði stofn un ar Ís lands og ann arra stofn ana í sam ræmi við stefnu mörk un 
Ís lands um líf fræði lega fjöl breytni og með hlið sjón af fjöl þjóð leg um vökt un ar á ætl-
un um svo sem áætl un Norð ur skauts ráðs ins.

•	 Sett	ur	verð	ur	á	lagg	irn	ar	starfs	hóp	ur	um	hverf	is	ráðu	neyt	is,	sjáv	ar	út	vegs	og	land
bún að ar ráðu neyt is og iðn að ar ráðu neyt is til að vinna að tíma- og áfanga skiptri 
fram kvæmda á ætl un á grund velli stefnu mörk un ar rík is stjórn ar inn ar um líf fræði lega 
fjöl breytni.

•	 Skip	að	ur	verð	ur	starfs	hóp	ur	sem	hef	ur	það	hlut	verk	að	móta	til	lög	ur	um	að	gerð	ir	
til að fjar lægja lúpínu á þeim svæð um sem hún er tal in óæski leg og ógn við ann að 
um hverfi og hvern ig þeim til lög um skuli for gangs rað að eft ir svæð um.

•	 Unn	ið	verð	ur	að	skil	grein	ingu,	skrán	ingu	og	kort	lagn	ingu	vist	gerða	á	lág	lendi.
•	 Ákvæði	um	erfða	auð	lind	ir	verða	sett	í	nátt	úru	vernd	ar	lög	við	fyr	ir	hug	aða	end	ur	skoð

un lag anna.
•	 Leið	bein	ing	a	regl	ur	samn	ings	ins	um	líf	fræði	lega	fjöl	breytni	um	hvern	ig	fjalla	skal	um	

líf fræði lega fjöl breytni við mat á um hverf is á hrif um verða hafð ar til hlið sjón ar við 
mat á um hverf is á hrif um.

•	 Lögð	verð	ur	sér	stök	áhersla	á	fræðslu	um	líf	fræði	lega	fjöl	breytni	á	ár	inu	2010	sem	
er ár líf fræði legr ar fjöl breytni á vett vangi Sam einuðu þjóð anna.
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Erum of háð öðrum löndum. Áður en kreppan skall á gekk allt vel 
og var þá allt í lagi að fá hjálp frá öðrum löndum, en þegar 
kreppan skall á sá fólk loks að við þurfum að verða sjálfbært 
samfélag.

Einnig búum við Íslendingar ekki yfir kunnáttu til að framleiða 
marga hluti svo sem bíla, hver einasta bifreið á Íslandi er innflutt.

Síðan eru svo fáir Íslendingar sem framleiða sínar eigin vörur að 
þeir verðsetja þær fáranlega hátt.

Auka þarf umhverfisvitund yngri kynslóða.

Skapast gæti meiri atvinna með því að vinna úr neysluvörum hér 
heima í stað þess að flytja þær inn með miklum kostnaði.

Við getum stoppað innflutning á vörum sem nú þegar eru 
framleiddar á Íslandi.

Íslendingar eru vanir innfluttum vörum í hvaða vöruflokki sem er. 
Hvort sem um er að ræða mat, föt, bíla eða annað þá velja 
Íslendingar nánast alltaf útlendu vörurnar.

Hvað hindrar okkur
í að vera sjálfbært 

samfélag?

Framleiðum allar þær afurðir sem hægt er að búa til hér á Íslandi og 
hættum að kaupa frá öðrum löndum, t.d. allar mjólkurafurðir, ull og allt 
kjötið sem við eigum, fiskinn, fötin og húsgögn. Ef við framleiðum þetta í 
miklu magni mun innflutningur frá öðrum löndum strax minnka.

Minnka t.d. innflutning á alls kyns mat sem Íslendingar geta framleitt eða 
ræktað sjálfir.

Íslendingar geta framleitt húsgögn sjálfir svo sem borð, stóla o.fl.

Auka framleiðslu á íslensku grænmeti og ávöxtum, þá skapast meiri 
atvinna.

Vinna betur úr hlutunum sem við framleiðum hér heima, t.d. áli.

Hvetja fólk til að kaupa íslenskar vörur.

Hætta að flytja inn matvæli og aðrar vörur sem við getum og gætum 
framleitt sjálf.Hvaða framleiðslu getum 

við aukið til að minnka 
innflutning til Íslands?

Stofna fleiri ungmennaráð og styrkja starfsemi þeirra. Taka meiri þátt í 
menningarviðburðum. Auglýsa ungmennastarfið og fá fleiri unglinga til að taka þátt í því.

Stofna ungmennahreyfingu óháð flokkum. Þessi hreyfing gæti tekið fyrir sömu mál og 
Alþingi og sent ráðherra niðurstöður sínar.

Af hverju eru einstaklingar með bóklega menntun taldir hugmyndaríkari? Hví eru skoðanir 
þeirra marktækari?

Hvetja og auglýsa ungmennaráðin því að stærri hópur er háværari.

Taka þátt í öllum viðburðum og einnig taka virkan þátt í umræðum sem koma unglingum 
mikið við, t.d. skrifa greinar í blöð og vera sjálf með okkar eigin viðburði. Hafa skipulagða 
fundi sem bæði ungmenni og eldri kynslóðir taka þátt í.Hvernig getur

ungt fólk látið betur 
í sér heyra?

Nú fyrst er fólk að átta sig á þeim afleiðingum sem 
uppfinningar síðustu aldar hafa í för með sér  svo sem 
bíllinn og bensínið. Þess vegna hafa umhverfismál lítið 
sem ekkert verið rædd, sérstaklega ekki meðal ungs fólks.

Margt eldra fólk telur önnur mál mikilvægari en 
umhverfismál og telur því nóg að fræða yngstu krakkana 
um umhverfismál.  En það erum við sem munum vera í 
þeirra hlutverki eftir 20 ár og þurfum því að vera búin að 
fá fræðslu um þessi mál. Fólk áttar sig kannski ekki nógu 
vel á því.

Fræðsla til ungs fólks er oft á alltof fræðilegum nótum.

Ungt fólk er lítið frætt um umhverfismál bæði utan sem 
innan skóla.

Af hverju eru umhverfismál 
lítið eða ekkert rædd 

meðal ungs fólks?

Hvernig getur 
Ísland

orðið sjálfbært?  

Við auki I
Mál stofa ung menna á VI. Um hverf is þingi
Á	VI.	Um	hverf	is	þingi	haust	ið	2009	var	efnt	til	sér	stakr	ar	mál	stofu	fyr	ir	ungt	fólk	í	því	skyni	að	efla	um	ræðu	
milli	kyn	slóða.

Ung	menn	in	fjöll	uðu	um	að	al	spurn	ingu	þings	ins:	
Hvern	ig	get	ur	Ís	land	orð	ið	sjálf	bært?	

Út	frá	þessu	meg	in	þema	bjuggu	þátt	tak	end	ur	til	4	stoðspurn	ing	ar	í	4	hóp	um.	Spurn	ing	arn	ar	voru	svo	látn	ar	
ganga	á	milli	þannig	að	all	ir	svör	uðu	þeim.	Hér	er	að	finna	ábend	ing	ar	og	til	lög	ur	sem	bár	ust	úr	mál	stofu	unga	
fólks	ins.
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Erum of háð öðrum löndum. Áður en kreppan skall á gekk allt vel 
og var þá allt í lagi að fá hjálp frá öðrum löndum, en þegar 
kreppan skall á sá fólk loks að við þurfum að verða sjálfbært 
samfélag.

Einnig búum við Íslendingar ekki yfir kunnáttu til að framleiða 
marga hluti svo sem bíla, hver einasta bifreið á Íslandi er innflutt.

Síðan eru svo fáir Íslendingar sem framleiða sínar eigin vörur að 
þeir verðsetja þær fáranlega hátt.

Auka þarf umhverfisvitund yngri kynslóða.

Skapast gæti meiri atvinna með því að vinna úr neysluvörum hér 
heima í stað þess að flytja þær inn með miklum kostnaði.

Við getum stoppað innflutning á vörum sem nú þegar eru 
framleiddar á Íslandi.

Íslendingar eru vanir innfluttum vörum í hvaða vöruflokki sem er. 
Hvort sem um er að ræða mat, föt, bíla eða annað þá velja 
Íslendingar nánast alltaf útlendu vörurnar.

Hvað hindrar okkur
í að vera sjálfbært 

samfélag?

Framleiðum allar þær afurðir sem hægt er að búa til hér á Íslandi og 
hættum að kaupa frá öðrum löndum, t.d. allar mjólkurafurðir, ull og allt 
kjötið sem við eigum, fiskinn, fötin og húsgögn. Ef við framleiðum þetta í 
miklu magni mun innflutningur frá öðrum löndum strax minnka.

Minnka t.d. innflutning á alls kyns mat sem Íslendingar geta framleitt eða 
ræktað sjálfir.

Íslendingar geta framleitt húsgögn sjálfir svo sem borð, stóla o.fl.

Auka framleiðslu á íslensku grænmeti og ávöxtum, þá skapast meiri 
atvinna.

Vinna betur úr hlutunum sem við framleiðum hér heima, t.d. áli.

Hvetja fólk til að kaupa íslenskar vörur.

Hætta að flytja inn matvæli og aðrar vörur sem við getum og gætum 
framleitt sjálf.Hvaða framleiðslu getum 

við aukið til að minnka 
innflutning til Íslands?

Stofna fleiri ungmennaráð og styrkja starfsemi þeirra. Taka meiri þátt í 
menningarviðburðum. Auglýsa ungmennastarfið og fá fleiri unglinga til að taka þátt í því.

Stofna ungmennahreyfingu óháð flokkum. Þessi hreyfing gæti tekið fyrir sömu mál og 
Alþingi og sent ráðherra niðurstöður sínar.

Af hverju eru einstaklingar með bóklega menntun taldir hugmyndaríkari? Hví eru skoðanir 
þeirra marktækari?

Hvetja og auglýsa ungmennaráðin því að stærri hópur er háværari.

Taka þátt í öllum viðburðum og einnig taka virkan þátt í umræðum sem koma unglingum 
mikið við, t.d. skrifa greinar í blöð og vera sjálf með okkar eigin viðburði. Hafa skipulagða 
fundi sem bæði ungmenni og eldri kynslóðir taka þátt í.Hvernig getur

ungt fólk látið betur 
í sér heyra?

Nú fyrst er fólk að átta sig á þeim afleiðingum sem 
uppfinningar síðustu aldar hafa í för með sér  svo sem 
bíllinn og bensínið. Þess vegna hafa umhverfismál lítið 
sem ekkert verið rædd, sérstaklega ekki meðal ungs fólks.

Margt eldra fólk telur önnur mál mikilvægari en 
umhverfismál og telur því nóg að fræða yngstu krakkana 
um umhverfismál.  En það erum við sem munum vera í 
þeirra hlutverki eftir 20 ár og þurfum því að vera búin að 
fá fræðslu um þessi mál. Fólk áttar sig kannski ekki nógu 
vel á því.

Fræðsla til ungs fólks er oft á alltof fræðilegum nótum.

Ungt fólk er lítið frætt um umhverfismál bæði utan sem 
innan skóla.

Af hverju eru umhverfismál 
lítið eða ekkert rædd 

meðal ungs fólks?

Hvernig getur 
Ísland

orðið sjálfbært?  
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Verð á vörum endurspegli 
raunkostnað, til dæmis kostnað vegna 
förgunar, flutninga og annarrar 
mengunar.

Efla almenningssamgöngur með því 
að bjóða upp á ölbreytta valkosti, 
beita hagrænum hvötum og haga 
skattlagningu þannig að hún taki mið 
af raunverulegum kostnaði 
samfélagsins.

Skipuleggja samgöngur með 
heildarsýn í huga. Nú greiða 
sveitarfélög hjólastíga og kostnað 
vegna strætó, en ríkið vegna vega og 
bílastæða. Þegar ekki er greitt úr sama 
vasa eru minni líkur á heildarhugsun 
og að tekið sé tillit til allra hliða 
sjálfbærni.

Nota hagræna hvata til að umbuna 
fyrir umhverfisvæna hegðun, t.d. í 
sorpmálum.

Auka hlut endurnýjanlegra orkugjafa í 
samgöngum og nota t.d. metan, 
rafmagn og lífdísel

Sá sem mengar á að greiða þann 
kostnað sem hlýst af menguninni, 
ekki velta kostnaði vegna mengunar 
jafnt yfir á alla.

Endurskilgreina mælingar á hagvexti 
þar sem m.a. er tekið tillit til vistkerfa 
og velferðar.

Alþjóðlegar og staðbundnar 
leikreglur taki mið af hagrænum, 
umhverfislegum og félagslegum 
þáttum.

Heildarsýn og 
verðmætamat

Hafa virðingu, samheldni og 
samábyrgð að leiðarljósi.

Hafa hemil á neyslu og leggja 
áherslur á gildi sem leiða til 
sjálfbærari lífsstíls.

Setja lýðræðisleg og 
siðræn gildi í öndvegi.

Auka ábyrgð og virkni almennings 
á öllum aldri í málefnum sem 
tengjast sjálfbærni.

Styrkja lýðræðið, m.a. með því að 
efla samráð við almenning í 
tilteknum málum. Aukin aðkoma 
leiðir til hlutdeildar allra í að leysa 
málin, bæði einstaklinga og 
sveitarfélaga.

Samráð
og samstaf

Bæta lagaumhverfi  í því skyni að styðja við umhverfismál og 
sjálfbærni. Umhverfisglæpir verða að vera dýrir (t.d. umhverfisslys, 
utanvegaakstur).

Vilji ráðamanna til að hafa áhrif til góðra verka og lausna þarf að 
vera sýnilegur.

Einfaldar og skýrar leikreglur og gott eftirlit.

Setja raunhæf, mælanleg, tímasett og ármögnuð markmið.

Móta skýra framtíðarsýn og markmið til að vinna eftir.

Stefnumörkun og 
langtímahugsun
 – lagaumhverfi

Meta sögu- og menningarverðmæti og skilgreina 
náttúruvernd sem veigamikinn þátt í sjálfbærri þróun.

Þétta byggð og blanda landnotkun. Lagarammi í 
skipulagsmálum á að leiða til sjálfbærni ekki sóunar.

Tryggja heildstæða þjónustu í nærumhverfi – Um það 
eiga skipulagsmál að snúast.

Heildarsýn í samgöngumálum.

Efla skipulag og skýra hlutverk í skipulagsmálum.
Skipulagsmál

Gera eftirsóknarvert að vera grænn – allir með.

Auka fræðslu til ungmenna með áherslu á gagnrýna hugsun.

Breyta hugarfari og auka umhverfislæsi með umhverfisfræðslu.

Taka mið af nægjusemi og hófsemi í fræðslu og uppeldi.

Setja Grænfánaverkefnið í skólanámskrá.

Gera umhverfisvæna hluti sýnilega, hafa til dæmis 
grenndarstöðvar í nærumhverfi, það  eflir umhverfisvitund.

Auka skilning á sjálfbærnihugtakinu, í hverju það felst og hvað 
hægt er að gera til að stuðla að sjálfbærni?

Upplýsing og fræðsla 
– viðhorfsbreyting

I. Umhverfismál 
og sveitarfélög

Hvernig náum við 
raunverulegum árangri við 

uppbygginu sjálfbærs 
samfélags?

Við auki II
Um ræð ur í heims kaffi á VI. Um hverf is þingi
Á	VI.	Um	hverf	is	þingi	í	októ	ber	2009	fóru	fram	um	ræð	ur	um	til	tekn	ar	spurn	ing	ar	í	svoköll	uðu	heims	kaffi.	Þátt
tak	end	um	var	skipt	nið	ur	á	710	manna	borð	sem	fengu	eft	ir	far	andi	spurn	ing	ar	til	að	fjalla	um:

	 I.	 Um	hverf	is	mál	og	sveit	ar	fé	lög
	 	 Hvern	ig	náum	við	raun	veru	leg	um	ár	angri	við	upp	bygg	ingu	sjálf	bærs	sam	fé	lags?

	II.	 Um	hverf	is	mál	og	at	vinnu	líf
	 	 Hvern	ig	byggj	um	við	upp	öfl	ugt	og	um	hverf	is	vænt	at	vinnu	líf?

	III.	 Sjálf	bært	Ís	land
	 	 Sjálf	bært	Ís	land	–	hvern	ig	komumst	við	þang	að?

Hér á eft ir er birt sam an tekt á helstu til lög um og ábend ing um sem fram komu í um ræð un um í heims kaffi.
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Verð á vörum endurspegli 
raunkostnað, til dæmis kostnað vegna 
förgunar, flutninga og annarrar 
mengunar.

Efla almenningssamgöngur með því 
að bjóða upp á ölbreytta valkosti, 
beita hagrænum hvötum og haga 
skattlagningu þannig að hún taki mið 
af raunverulegum kostnaði 
samfélagsins.

Skipuleggja samgöngur með 
heildarsýn í huga. Nú greiða 
sveitarfélög hjólastíga og kostnað 
vegna strætó, en ríkið vegna vega og 
bílastæða. Þegar ekki er greitt úr sama 
vasa eru minni líkur á heildarhugsun 
og að tekið sé tillit til allra hliða 
sjálfbærni.

Nota hagræna hvata til að umbuna 
fyrir umhverfisvæna hegðun, t.d. í 
sorpmálum.

Auka hlut endurnýjanlegra orkugjafa í 
samgöngum og nota t.d. metan, 
rafmagn og lífdísel

Sá sem mengar á að greiða þann 
kostnað sem hlýst af menguninni, 
ekki velta kostnaði vegna mengunar 
jafnt yfir á alla.

Endurskilgreina mælingar á hagvexti 
þar sem m.a. er tekið tillit til vistkerfa 
og velferðar.

Alþjóðlegar og staðbundnar 
leikreglur taki mið af hagrænum, 
umhverfislegum og félagslegum 
þáttum.

Heildarsýn og 
verðmætamat

Hafa virðingu, samheldni og 
samábyrgð að leiðarljósi.

Hafa hemil á neyslu og leggja 
áherslur á gildi sem leiða til 
sjálfbærari lífsstíls.

Setja lýðræðisleg og 
siðræn gildi í öndvegi.

Auka ábyrgð og virkni almennings 
á öllum aldri í málefnum sem 
tengjast sjálfbærni.

Styrkja lýðræðið, m.a. með því að 
efla samráð við almenning í 
tilteknum málum. Aukin aðkoma 
leiðir til hlutdeildar allra í að leysa 
málin, bæði einstaklinga og 
sveitarfélaga.

Samráð
og samstaf

Bæta lagaumhverfi  í því skyni að styðja við umhverfismál og 
sjálfbærni. Umhverfisglæpir verða að vera dýrir (t.d. umhverfisslys, 
utanvegaakstur).

Vilji ráðamanna til að hafa áhrif til góðra verka og lausna þarf að 
vera sýnilegur.

Einfaldar og skýrar leikreglur og gott eftirlit.

Setja raunhæf, mælanleg, tímasett og ármögnuð markmið.

Móta skýra framtíðarsýn og markmið til að vinna eftir.

Stefnumörkun og 
langtímahugsun
 – lagaumhverfi

Meta sögu- og menningarverðmæti og skilgreina 
náttúruvernd sem veigamikinn þátt í sjálfbærri þróun.

Þétta byggð og blanda landnotkun. Lagarammi í 
skipulagsmálum á að leiða til sjálfbærni ekki sóunar.

Tryggja heildstæða þjónustu í nærumhverfi – Um það 
eiga skipulagsmál að snúast.

Heildarsýn í samgöngumálum.

Efla skipulag og skýra hlutverk í skipulagsmálum.
Skipulagsmál

Gera eftirsóknarvert að vera grænn – allir með.

Auka fræðslu til ungmenna með áherslu á gagnrýna hugsun.

Breyta hugarfari og auka umhverfislæsi með umhverfisfræðslu.

Taka mið af nægjusemi og hófsemi í fræðslu og uppeldi.

Setja Grænfánaverkefnið í skólanámskrá.

Gera umhverfisvæna hluti sýnilega, hafa til dæmis 
grenndarstöðvar í nærumhverfi, það  eflir umhverfisvitund.

Auka skilning á sjálfbærnihugtakinu, í hverju það felst og hvað 
hægt er að gera til að stuðla að sjálfbærni?

Upplýsing og fræðsla 
– viðhorfsbreyting

I. Umhverfismál 
og sveitarfélög

Hvernig náum við 
raunverulegum árangri við 

uppbygginu sjálfbærs 
samfélags?
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Lægra virðisaukaskattþrep fyrir umhverfismerktar 
vörur.

Fjárhagslegir hvatar, svo sem grænir verðbréfasjóðir, 
grænir skattar, skattaafsláttur.

Hvatar, svo sem styrkir, lánakerfi og skattakerfi sem 
taka mið af frammistöðu fyrirtækja í umhverfis- og 
sjálfbærnimálum.

Umbun, meðal annars skattaívilnanir fyrir fyrirtæki 
sem eru umhverfisvæn.

Nota hagræna hvata til að beina atvinnulífi inn á 
umhverfisvænar brautir – stuðlar að langlífi fyrirtækja.

Byggja upp grænt hagkerfi hér á landi, með áherslu á 
vottun og hvata. Verðlauna þá sem skara fram úr, ekki 
niðurgreiðslur eða skattaafsláttur til allra. Hagrænir 

hvatar

Aukin menntun og upplýsingar um sjálfbærni gefur okkur 
upplýstara fólk sem hefur langtímasýn að leiðarljósi í því sem það 
gerir. Það gefur okkur ávinning og meiri arð til langs tíma.

Flétta saman menntun og starfsþjálfun á sviði umhverfismála sbr. 
Nýheima á Hornafirði.

Breyta viðhorfum með aukinni fræðslu í umhverfismálum, m.a. í 
kennaramenntun, í fullorðinsfræðslu og í fyrirtækjum.

Auk þess að mennta og upplýsa neytendur þarf líka að gera þeim 
kleift að fylgja eftir þeirri kunnáttu með aðgerðum.

Auka menntun og rannsóknir á sviði umhverfismála.

Auka þekkingu á umhverfismerkingum, vistvænum vörum og 
þjónustu.

Styrkja Staðardagskrá 21.

Upplýsingar og fræðsla til að efla sameiginlega sýn á sjálfbærni á 
að vera kjarni á öllum skólastigum.

Menntun og 
fræðsla

Auka samvinnu og samstarf 
stjórnvalda, atvinnulífs, skóla, 
sérfræðinga og almennings.

Samþætta umhverfismál inn 
í öll svið samfélagsins og 
skýra ábyrgð í því samhengi.

Þurfum að þjálfa okkur í 
samvinnu.

Traust samráð er forsenda 
fyrir árangri – skipuleggja 
vettvang fyrir samráð.

Samvinna 
og samstarf

Byggja upp ölþætt atvinnulíf og samfélag 
sem þolir áföll og er þar með varanlegra.

Virkja hausinn og hugvit til nýsköpunar 
með sjálfbærni að leiðarljósi.

Virkja atvinnulausa í grænni nýsköpun – 
sóknarfæri á vinnumarkaði.

Nýta betur það sem við höfum, þar liggja 
tækifærin.

Leggja áherslu á ölbreytileika í 
atvinnuuppbyggingu einnig hið smáa. 
Smáiðnaður í stað stóriðnaðar.

Byggja upp öflug sprotafyrirtæki sem eru 
umhverfisvæn og samkeppnishæf að öðru 
leyti.

Nýsköpun

Upplýsa atvinnulíf um umhverfisstjórnunarkerfi og tækifærin sem í því felast.

Hvetja atvinnulíf til umhverfisvottunar – það hefur snjóboltaáhrif.

Vinna að því að fá umhverfisvottun fyrir öll sveitarfélög á Íslandi á sama hátt 
og  Snæfellsbær hefur fengið.

Umhverfisvottanir efla umhverfisvænt atvinnulíf ef þær eru unnar á staðlaðan 
hátt og með góðri eftirfylgni.

Auka ármagn til að byggja upp umhverfisvottanir og siðrænar vottanir hér á 
landi.Umhverfisvottanir

Opinberi geirinn þarf að sýna gott fordæmi.

Efla skipulag og stefnumörkun sem byggir á faglegri þekkingu 
og rannsóknum í umhverfismálum.

Setja fram samþætta, heildstæða og lögfesta stefnu í 
umhverfis- og atvinnumálum til langs tíma.

Heildræn stefna til langs tíma

II. Umhverfismál 
og atvinnulíf

Hvernig byggjum við upp
öflugt og umhverfisvænt

atvinnulíf?
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Lægra virðisaukaskattþrep fyrir umhverfismerktar 
vörur.

Fjárhagslegir hvatar, svo sem grænir verðbréfasjóðir, 
grænir skattar, skattaafsláttur.

Hvatar, svo sem styrkir, lánakerfi og skattakerfi sem 
taka mið af frammistöðu fyrirtækja í umhverfis- og 
sjálfbærnimálum.

Umbun, meðal annars skattaívilnanir fyrir fyrirtæki 
sem eru umhverfisvæn.

Nota hagræna hvata til að beina atvinnulífi inn á 
umhverfisvænar brautir – stuðlar að langlífi fyrirtækja.

Byggja upp grænt hagkerfi hér á landi, með áherslu á 
vottun og hvata. Verðlauna þá sem skara fram úr, ekki 
niðurgreiðslur eða skattaafsláttur til allra. Hagrænir 

hvatar

Aukin menntun og upplýsingar um sjálfbærni gefur okkur 
upplýstara fólk sem hefur langtímasýn að leiðarljósi í því sem það 
gerir. Það gefur okkur ávinning og meiri arð til langs tíma.

Flétta saman menntun og starfsþjálfun á sviði umhverfismála sbr. 
Nýheima á Hornafirði.

Breyta viðhorfum með aukinni fræðslu í umhverfismálum, m.a. í 
kennaramenntun, í fullorðinsfræðslu og í fyrirtækjum.

Auk þess að mennta og upplýsa neytendur þarf líka að gera þeim 
kleift að fylgja eftir þeirri kunnáttu með aðgerðum.

Auka menntun og rannsóknir á sviði umhverfismála.

Auka þekkingu á umhverfismerkingum, vistvænum vörum og 
þjónustu.

Styrkja Staðardagskrá 21.

Upplýsingar og fræðsla til að efla sameiginlega sýn á sjálfbærni á 
að vera kjarni á öllum skólastigum.

Menntun og 
fræðsla

Auka samvinnu og samstarf 
stjórnvalda, atvinnulífs, skóla, 
sérfræðinga og almennings.

Samþætta umhverfismál inn 
í öll svið samfélagsins og 
skýra ábyrgð í því samhengi.

Þurfum að þjálfa okkur í 
samvinnu.

Traust samráð er forsenda 
fyrir árangri – skipuleggja 
vettvang fyrir samráð.

Samvinna 
og samstarf

Byggja upp ölþætt atvinnulíf og samfélag 
sem þolir áföll og er þar með varanlegra.

Virkja hausinn og hugvit til nýsköpunar 
með sjálfbærni að leiðarljósi.

Virkja atvinnulausa í grænni nýsköpun – 
sóknarfæri á vinnumarkaði.

Nýta betur það sem við höfum, þar liggja 
tækifærin.

Leggja áherslu á ölbreytileika í 
atvinnuuppbyggingu einnig hið smáa. 
Smáiðnaður í stað stóriðnaðar.

Byggja upp öflug sprotafyrirtæki sem eru 
umhverfisvæn og samkeppnishæf að öðru 
leyti.

Nýsköpun

Upplýsa atvinnulíf um umhverfisstjórnunarkerfi og tækifærin sem í því felast.

Hvetja atvinnulíf til umhverfisvottunar – það hefur snjóboltaáhrif.

Vinna að því að fá umhverfisvottun fyrir öll sveitarfélög á Íslandi á sama hátt 
og  Snæfellsbær hefur fengið.

Umhverfisvottanir efla umhverfisvænt atvinnulíf ef þær eru unnar á staðlaðan 
hátt og með góðri eftirfylgni.

Auka ármagn til að byggja upp umhverfisvottanir og siðrænar vottanir hér á 
landi.Umhverfisvottanir

Opinberi geirinn þarf að sýna gott fordæmi.

Efla skipulag og stefnumörkun sem byggir á faglegri þekkingu 
og rannsóknum í umhverfismálum.

Setja fram samþætta, heildstæða og lögfesta stefnu í 
umhverfis- og atvinnumálum til langs tíma.

Heildræn stefna til langs tíma

II. Umhverfismál 
og atvinnulíf

Hvernig byggjum við upp
öflugt og umhverfisvænt

atvinnulíf?
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Græn hagfræði – græn neysla – 
neytendur þurfa að vita hvað hlutirnir 
kosta í raun.

Þróa lífsgæða- og velferðarvísa, svo 
sem GPI (Genuine Progress Indicator).

Reikna út raunkostnað framkvæmda 
og vöru til að koma í veg fyrir 
bakreikninga í formi lakari heilsu eða 
verra ástands umhverfis.

Breyta mælikvörðum á hagvöxt 
þannig að þeir nái til allra stoða 
sjálfbærrar þróunar.

Heildarkostnaður
 - hvatar - mælikvarðar

Lagarammi tryggi skýr markmið og 
raunhæfar leiðir.

Virða lög um náttúruvernd.

Setja mælikvarða um þolmörk 
náttúrunnar og miða lagaákvæði við þau.

Lagaumhverfið  

Vottað og sjálfbært Ísland árið 2020.

Sýna gott fordæmi með vistvænum innkaupum hjá ríki og 
sveitarfélögum: „Fordæmi hinna fullorðnu“. 

Skipuleggja þéttbýli þannig að það sé sjálfbært og skilvirkt, til 
dæmis hvað varðar orkunýtingu.

Stjórnvöld eiga að ganga á undan með góðu fordæmi, fyrirmyndir 
eru mikilvægar.

Skilgreina hvað eru auðlindir og hvernig við viljum nýta þær á 
sjálfbæran hátt.

Greina hvað af því sem við gerum nú telst sjálfbært og hvar við 
getum bætt okkur. Setja mælanleg markmið.

Sjálfbært Ísland feli í sér virðingu fyrir umhverfi, náttúru og 
samfélagi.

Sýnin um sjálfbært Ísland þarf að vera vörðuð af sameiginlegum 
skilningi, sýn, framkvæmdaáætlun og ekki síst eftirfylgni.

Sjálfbært Ísland - 
frá stefnumótun til 

framkvæmdar

Mikilvægt að móta sameiginlega sýn, vinna 
saman og fara upp úr hjólförum  
flokkadrátta, m.a. með það markmið að 
skilgreina hugtakið „sjálfbært Ísland“.

Efla samstarf og samræðu atvinnulífs, 
stjórnvalda og félagasamtaka um „grænar 
lausnir“.

Finna samstarfsaðila og talsmenn þvert á 
stjórnmálaflokka.

Þörf er á uppstokkun á kerfi og hugarfari.

Samstarf 
- kerfisbreytingar

Styðja við góðar fyrirmyndir og ímynd fyrir æsku 
landsins.

Nota einfaldar hagkvæmar leiðir til að ná til 
almennings.

Neytendablaðið ókeypis til allra heimila.

Sjálfbær lífsstíll á að vera sjálfsagt val og til þess að 
svo verði þarf hugarfarsbreytingu. Fjölmiðlar gegna 
mikilvægi hlutverki.

Sýna fram á að sjálfbær lífstíll sé eftirsóknarverður; 
„það er kúl að vera sjálfbær“. Taka á því á svipaðan 
hátt og að vera reyklaus.

Stuðla að meiri jöfnuði innanlands og á heimsvísu, 
think globally – act locally.

Lærum af reynslu annarra, dæmi: Láland í Danmörku.

Leggja áherslu á lausnir og jákvæðni.

Opna orðræðu í samfélaginu um sjálfbæra þróun.

Miðla jákvæðum fréttum um sjálfbæra þróun og 
verkefni, sbr. Positive news, fréttablað í Bretlandi.

Útskýra hvað sjálfbær þróun er og hvað hún þýðir 
fyrir einstaklinginn.

Sjálfbær þróun gerð 
skiljanleg – fá fleiri með

Tryggja menntun þeirra sem mennta: 
Háskólakennara, framhaldsskóla- og 
grunnskólakennara.

Undirtónn auglýsinga má vera á umhverfisvænum 
nótum og settur þannig fram að það sé „töff“.

Efla vitund og þátttöku foreldra.

Setja á laggirnar umhverfisfræðslu fyrir 
stjórnmálamenn, stjórnendur og atvinnulífið.

Hugarfarsbreyting, nota vefinn til að ná til unga 
fólksins og nýta skóla betur til uppfræðslu.

Fræðsla á að ná til allra, leggja ber sérstaka áherslu á 
heimilin, neyslu og lífsvenjur. Aðstoða fólk við að 
breyta venjum.

Fræðsla - hugarfarsbreyting

Halda þarf á lofti hugsun hinnar 
upplýstu, víðsýnu og hagsýnu húsmóður.

Efla hjólreiðar, þær eru samfélagslegur 
sparnaður.

Hætta notkun jarðefnaeldsneytis í 
áföngum, nota aðra orkugjafa.

Tryggja þarf sjálfbært fæðuöryggi.

Fræða um afleiðingar neyslu okkar.

Efnahagslegir hvatar – leggja áherslu á 
það hvað er hægt að fá út úr því að 
minnka neyslu.

Efla umræðu um lífsstíl og afleiðingar 
neyslu okkar og greina þörf fyrir innkaup. 
Þurfum við þetta? Minna er jafnvel betra, 
gíra sig aðeins niður í neyslu. 

Gera vistfræðispor vöru sýnilegt – allur 
kostnaður og áhrif á umhverfið, t.d. 
varðandi reiðhjól/samgöngur og í 
matvælaframleiðslu.

Nota hagræna hvata, til dæmis við 
innkaup og koma á vistvænum 
innkaupum.

Neysla

III. Sjálfbært 
Ísland

Hvernig komumst
 við þangað?
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Græn hagfræði – græn neysla – 
neytendur þurfa að vita hvað hlutirnir 
kosta í raun.

Þróa lífsgæða- og velferðarvísa, svo 
sem GPI (Genuine Progress Indicator).

Reikna út raunkostnað framkvæmda 
og vöru til að koma í veg fyrir 
bakreikninga í formi lakari heilsu eða 
verra ástands umhverfis.

Breyta mælikvörðum á hagvöxt 
þannig að þeir nái til allra stoða 
sjálfbærrar þróunar.

Heildarkostnaður
 - hvatar - mælikvarðar

Lagarammi tryggi skýr markmið og 
raunhæfar leiðir.

Virða lög um náttúruvernd.

Setja mælikvarða um þolmörk 
náttúrunnar og miða lagaákvæði við þau.

Lagaumhverfið  

Vottað og sjálfbært Ísland árið 2020.

Sýna gott fordæmi með vistvænum innkaupum hjá ríki og 
sveitarfélögum: „Fordæmi hinna fullorðnu“. 

Skipuleggja þéttbýli þannig að það sé sjálfbært og skilvirkt, til 
dæmis hvað varðar orkunýtingu.

Stjórnvöld eiga að ganga á undan með góðu fordæmi, fyrirmyndir 
eru mikilvægar.

Skilgreina hvað eru auðlindir og hvernig við viljum nýta þær á 
sjálfbæran hátt.

Greina hvað af því sem við gerum nú telst sjálfbært og hvar við 
getum bætt okkur. Setja mælanleg markmið.

Sjálfbært Ísland feli í sér virðingu fyrir umhverfi, náttúru og 
samfélagi.

Sýnin um sjálfbært Ísland þarf að vera vörðuð af sameiginlegum 
skilningi, sýn, framkvæmdaáætlun og ekki síst eftirfylgni.

Sjálfbært Ísland - 
frá stefnumótun til 

framkvæmdar

Mikilvægt að móta sameiginlega sýn, vinna 
saman og fara upp úr hjólförum  
flokkadrátta, m.a. með það markmið að 
skilgreina hugtakið „sjálfbært Ísland“.

Efla samstarf og samræðu atvinnulífs, 
stjórnvalda og félagasamtaka um „grænar 
lausnir“.

Finna samstarfsaðila og talsmenn þvert á 
stjórnmálaflokka.

Þörf er á uppstokkun á kerfi og hugarfari.

Samstarf 
- kerfisbreytingar

Styðja við góðar fyrirmyndir og ímynd fyrir æsku 
landsins.

Nota einfaldar hagkvæmar leiðir til að ná til 
almennings.

Neytendablaðið ókeypis til allra heimila.

Sjálfbær lífsstíll á að vera sjálfsagt val og til þess að 
svo verði þarf hugarfarsbreytingu. Fjölmiðlar gegna 
mikilvægi hlutverki.

Sýna fram á að sjálfbær lífstíll sé eftirsóknarverður; 
„það er kúl að vera sjálfbær“. Taka á því á svipaðan 
hátt og að vera reyklaus.

Stuðla að meiri jöfnuði innanlands og á heimsvísu, 
think globally – act locally.

Lærum af reynslu annarra, dæmi: Láland í Danmörku.

Leggja áherslu á lausnir og jákvæðni.

Opna orðræðu í samfélaginu um sjálfbæra þróun.

Miðla jákvæðum fréttum um sjálfbæra þróun og 
verkefni, sbr. Positive news, fréttablað í Bretlandi.

Útskýra hvað sjálfbær þróun er og hvað hún þýðir 
fyrir einstaklinginn.

Sjálfbær þróun gerð 
skiljanleg – fá fleiri með

Tryggja menntun þeirra sem mennta: 
Háskólakennara, framhaldsskóla- og 
grunnskólakennara.

Undirtónn auglýsinga má vera á umhverfisvænum 
nótum og settur þannig fram að það sé „töff“.

Efla vitund og þátttöku foreldra.

Setja á laggirnar umhverfisfræðslu fyrir 
stjórnmálamenn, stjórnendur og atvinnulífið.

Hugarfarsbreyting, nota vefinn til að ná til unga 
fólksins og nýta skóla betur til uppfræðslu.

Fræðsla á að ná til allra, leggja ber sérstaka áherslu á 
heimilin, neyslu og lífsvenjur. Aðstoða fólk við að 
breyta venjum.

Fræðsla - hugarfarsbreyting

Halda þarf á lofti hugsun hinnar 
upplýstu, víðsýnu og hagsýnu húsmóður.

Efla hjólreiðar, þær eru samfélagslegur 
sparnaður.

Hætta notkun jarðefnaeldsneytis í 
áföngum, nota aðra orkugjafa.

Tryggja þarf sjálfbært fæðuöryggi.

Fræða um afleiðingar neyslu okkar.

Efnahagslegir hvatar – leggja áherslu á 
það hvað er hægt að fá út úr því að 
minnka neyslu.

Efla umræðu um lífsstíl og afleiðingar 
neyslu okkar og greina þörf fyrir innkaup. 
Þurfum við þetta? Minna er jafnvel betra, 
gíra sig aðeins niður í neyslu. 

Gera vistfræðispor vöru sýnilegt – allur 
kostnaður og áhrif á umhverfið, t.d. 
varðandi reiðhjól/samgöngur og í 
matvælaframleiðslu.

Nota hagræna hvata, til dæmis við 
innkaup og koma á vistvænum 
innkaupum.

Neysla

III. Sjálfbært 
Ísland
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• Móta þarf langtímastefnu stjórnvalda í orku- og umhverfismálum.
• Efla háskólamenntun og starfsþjálfum í orku- og umhverfistækni. Auka áherslu á 
markaðs- og kynningarstarf um íslenska orku- og umhverfistækni.
• Efla fræðslu um orkusparnað á heimilum. Styrkja vitund almennings um betri 
orkunýtingu á öllum sviðum, þ.e. rafmagn heitt vatn, eldsneyti.
• Skoða kosti og galla glóperubanns.
• Efla sveitarfélög í að sýna ábyrgð í orkunýtingu, t.d. með því að minnka ljósanotkun.
• Spara eldsneyti sem flutt er til landsins (ekki eyða stórfé í að leita að olíu á hafsbotni).
• Leggja áherslu á skynsamlegri nýtingu orkuauðlindanna og orkusparnað. Setja töluleg 
markmið um að draga bæði úr notkun á rafmagni og heitu og köldu vatni og mæla 
árangur þess. Orkunotkun rafmangstækja ætti t.d. að skoða við opinber innkaup.
• Stjórnvöld verði í fararbroddi við notkun vistvænna ökutækja. Ráðuneyti og stofnanir 
þurfa að setja sér töluleg markmið varðandi þetta. Einnig ætti að sýna fram á 
mælanlegan árangur við að draga úr notkun jarðefnaeldsneytis á vegum hins opinbera. 
Beita hagrænum stjórntækum til að lækka verð á sparneytnum bílum og það verði 
raunhæfur möguleiki að aka um á metan- og/eða rafbílum.
• Vistakstur og fræðsla um eldsneytissparnað verði eðlilegur hluti ökukennslu. Boðið 
verði upp á námskeið í akstri án nagladekkja.

Orku- og 
umhverfismál

• Setja þarf skýr töluleg markmið um að draga úr 
loftmengun.
• Mikilvægt að reglur um mörk brennisteinsvetnis 
grundvallist á íslenskum rannsóknum og að áætlun 
þar að lútandi verði unnin í samvinnu við orkufyrirtæki.

Loftmengun

• Stjórnvöld stuðli með markvissum aðgerðum að því að draga úr myndun 
úrgangs eða minnka hann eins og kostur er. Gerðar verði áætlanir 
sambærilegar þeim sem gerðar eru í nágrannalöndum okkar. Lögð verði 
áhersla á að kynna fyrir fólki hvernig sjálfbær neysla getur dregið úr myndun 
úrgangs. 
• Ríkisvaldið þarf að skapa skilyrði til að ekki sé litið á efni og vöru sem lokið 
hafa áfanga í hringferli sínum sem úrgang heldur sem hráefni eða auðlind sem 
vinna má áfram með og skapa ný verðmæti.
• Hugsað verði í heildarferlum þannig að umhverfisáhrif hráefnisvinnslu, 
framleiðslu og efnisnotkunar verði sem minnst. Reynt verði að draga úr 
innkaupum með betra skipulagi. Sem dæmi má nefna að rannsóknir hafa leitt í 
ljós að matvælum er hent í stórum stíl vegna þess að þau eru seld í of stórum 
skömmtum sem einstaklingar og jafnvel ölskyldur ráða ekki við. 
• Hvetja stofnanir og fyrirtæki ríkisins til að vera í forystu varðandi bætta 
meðhöndlun úrgangs og setja sér töluleg markmið um endurvinnslu á úrgangi 
og stuðla þannig markvisst að því að ná settum markmiðum um endurvinnslu 
og minni urðun.
• Æskilegt að „Velferð til framtíðar” hafi forystu um stefnubreytingu í notkun 
hugtaka með því að hverfa frá hugtakinu „meðhöndlun úrgangs” og he a 
umræðu um „nýtingu auðlindar” í staðinn. Markmið með nýrri rammatilskipun 
ESB um úrgang er m.a. að innleiða endurvinnslusamfélag. Orðanotkun er mjög 
mikilvæg í þessu sambandi. Mikilvægt að koma inn þeirri hugsun að úrgangur 
sé auðlind.
• Byggingariðnaðurinn er talinn ábyrgur fyrir um 40% af orku- og 
hráefnanotkun í Evrópu. Umhverfisáhrif hans eru því umtalsverð en með 
vistvænni nálgun má á skilvrkan hátt draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum. 
Hið opinbera á að vera í forystu á sviði sjálfbærrar þróunar í byggingariðnaði.
• Hvatt verði til að dregið verði úr úrgangsmyndun í mannvirkjagerð 
(framkvæmd og niðurrif )  með því að velja efni sem auðvelt er að endurvinna. 
Gerð verði krafa til verktaka um úrgangsstjórnun. (Byggingarúrgangur er
að jafnaði stærsti úrgangsflokkurinn).
• Lögð verði áhersla á að auka aðgengi fólks að endurvinnslustöðvum þannig 
að draga megi úr akstri til að skila úrgangi til endurvinnslu. Flokkun úrgangs 
verði gerð auðveldari.
• Endurnýting á vörum verði aukin. Viðgerðaþjónusta (t.d. á skóm og töskum) 
og sala á notuðum fötum verði í lægra virðisaukaskattsþrepi.
• Lögð verði áhersla á að fræða fólk um grænni lífsstíl, m.a. með áherslu á að 
draga úr notkun ýmissa efna, t.d. sápu og skordýraeiturs.

Meðferð úrgangs, 
endurnýting og 

endurvinnsla

• Leggja þarf mun meiri áherslu á 
jarðfræðilega ölbreytni og vernd 
jarðminja en gert hefur verið. 
Vernda þarf jarðminjar útfrá heild 
þeirra en ekki hluta, t.d. eru 
Lakagígar og Skaftárheldahraun ein 
jarðfræðileg heild.

Vernd 
jarðminja

• Auka framleiðslu á íslensku grænmeti, hvetja til lífrænnar ræktunar.
• Ræktun erfðabreyttra matvæla verði ekki leyfð utandyra. 
• Samfélagslegu og efnahagslegu víddina vantar.
• Nálgunin í Velferð til framtíðar er raungreinanálgun. Sjálfbær þróun er þverfaglegt viðfangsefni. 
Skortur á samþættri sýn skipulagsfræða, félagsvísinda o.fl. er áberandi í stefnunni.
• Meiri áherslu þarf að leggja á félagslegu og efnahagslegu víddina. Spurning með hliðsjón af því 
hvers vegna sjálfbær þróun sé ekki á ábyrgðarsviði forsætisráðuneytis.
• Leggja áherslu á einföldum regluverks og skilvirkari stjórnsýslu. Stjórnvöld einsetji sér að 
umsagnartími opinberra stofnana og leyfisveitenda samræmist gildandi lögum og reglum.

Ýmsar 
ábendingar

• Markmið vantar um að ölga fyrirtækjum með umhverfisstjórnun skv. ISO 14001 eða 
EMAS. Hvetja fyrirtæki til að fá ISO 14001 vottun sem á heimsvísu er lang útbreiddasta 
umhverfisvottun hjá fyrirtækjum, stofnunum og sveitarfélögum og setja  töluleg 
markmið um þetta. Enginn innan stjórnsýslunnar vinnur með vottuð 
umhverfisstjórnunarkerfi og hvorki er hægt að leita upplýsinga innan stjórnsýslunnar 
um fyrirtæki á Íslandi með slíka vottun né afla þar ítarlegra upplýsinga um slík kerfi.
• Umhverfisvottunarkerfi fyrir byggingar eru markviss leið til að vinna með 
umhverfisvænar áherslur í mannvirkjagerð. Sjálfbærni og vistvæn sjónarmið kre ast 
nýrrar nálgunar við skipulag, hönnun og framkvæmdir.
• Stjórnvöld ættu að vinna að því að stofnanir og fyrirtæki í eigu ríkisins komi upp 
vottuðu umhverfisstjórnunarkefi og gera kröfur um vottun til birgja við opinber 
innkaup. Veita vottuðum fyrirtækjum ívilnanir, t.d. vegna ytra eftirlits. 
• Öll sveitarfélög landsins verði umhverfisvottuð, þetta verði gert með styrk frá ríkinu.

Umhverfisvottun

• Dregið verði úr einkabílaakstri á höfuðborgarsvæðinu um 40% á næstu 20 árum með því að byggja 
höfuðborgarsvæðið inn á við og hætta að þenja það út. Byrja þarf á að byggja á því svæði sem er 
þjóðhagslega hagkvæmast að byrja á, þ.e.a.s. í Vatnsmýrinni í Reykjavík og þar verði byggt yfir 45 þúsund 
íbúa og störf á næstu 15-20 árum.
• Fella út kröfur um lágmarks ölda bifreiðastæða (64. gr. í byggingarreglugerð). Setur hönnuðum þröngar 
skorður og kemur í veg fyrir að hægt sé að skipuleggja þétta byggð án þess að stór hluti borgarlandsins 
fari undir bílastæði. Kemur í veg fyrir að hægt sé að skipuleggja byggð þar sem gönguleiðir eru stuttar.
• Skattaívilnanir til handa fyrirtækjum sem starfa í litlu húsnæði (styður verslun í nærumhverfi og vinnur 
gegn tröllvöxnum vöruskemmum í útjaðri borgarlandsins).
• Gönguleiðir séu skipulagðar á deiliskipulagi lóða á sambærilegan hátt og akstursleiðir þar með taldar 
gönguleðir framhjá bílastæðum. Varast að gera ráð fyrir því að gangandi fólk þurfi að fara sömu leið og 
bílar í gegnum bílastæði, veldur slysahættu og óþægindum.
• Stytting akstursleiða bíla verði ekki á kostnað göngu- og hjólaleiða.
• Jarðhæðir ölbýlishúsa séu ekki bílageymslur.
• Almannarými eins og gangstéttir og torg séu virt. Sektir við að leggja farartækjum ólöglega á slíkum 
stöðum verði sambærilegar við það sem gerist í nágrannaborgum.
• Gætt verði að því að stofnæðar trufli sem minnst nærliggjandi byggð.
• Lögð verði enn meiri áhersla á skjólmyndun með trjágróðri en nú er, meiri trjárækt í miðri byggð.
• Dregið verði úr niðurgreiðslum til bíleigenda í formi gjaldfrjálsra bílastæða við stofnanir, verslanir og 
fyrirtæki, óbeinnar gjaldtöku af umferðarmannvirkjum og hverju því sem dregur úr samkeppnishæfni 
annarra valkosta við einkabílinn.
• Efla almenningssamgöngur. Ríkið styrki almenningssamgöngur ekki síður en gerð jarðgangna eða aðrar 
samgönguúrbætur á landsbyggðinni. Almenningssamgöngur fái sérakreinar á stofnæðum þar sem hætta 
er á biðraðamyndun og töfum. Hanna strætóskýli sem taka tillit til íslenskra aðstæðna.
• Auka möguleika fólks til að ganga og hjóla og minnka vægi einkabílsins.
• Göngustígar og hjólabrautir séu lagðar með sambærilegum metnaði og götur fyrir bíla. Gerð verði kort 
af höfuðborgarsvæðinu sem sýni göngu- og hjólastíga, biðstöðvar strætó og aðra samgöngumöguleika. 
Fjölga kortum og merkingum á reiðhjóla- og göngustígum. Leggja stofnæðakerfi fyrir reiðhjól. 
Reiðhjólastæði við allar opinberar byggingar, skóla, íþróttahús og sundlaugar. Gerð verði krafa um 
hjólastæði við nýbyggingar. Hjólastæði við skiptistöðvar strætisvagna. Auka aðgengi hjólandi og 
gangandi þar sem settar eru hindranir fyrir bíla, t.d. í botnlöngum. Verðlauna góðar hjólagötur. Fækka 
tröppum og gæta þess að þær séu ekki of háar í því skyni að auka aðgengi fyrir hjól, vagna og þá sem 
eiga erfitt með gang.
• Niðurgreiða reiðhjól til fyrirtækja.
• Bjóða upp á námskeið í hjólafærni.

Samgöngur 
og skipulagViðauki III

Helstu tillögur og athugasemdir
 sem bárust frá almenningi 
í kjölfar VI. Umhverfisþings
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• Móta þarf langtímastefnu stjórnvalda í orku- og umhverfismálum.
• Efla háskólamenntun og starfsþjálfum í orku- og umhverfistækni. Auka áherslu á 
markaðs- og kynningarstarf um íslenska orku- og umhverfistækni.
• Efla fræðslu um orkusparnað á heimilum. Styrkja vitund almennings um betri 
orkunýtingu á öllum sviðum, þ.e. rafmagn heitt vatn, eldsneyti.
• Skoða kosti og galla glóperubanns.
• Efla sveitarfélög í að sýna ábyrgð í orkunýtingu, t.d. með því að minnka ljósanotkun.
• Spara eldsneyti sem flutt er til landsins (ekki eyða stórfé í að leita að olíu á hafsbotni).
• Leggja áherslu á skynsamlegri nýtingu orkuauðlindanna og orkusparnað. Setja töluleg 
markmið um að draga bæði úr notkun á rafmagni og heitu og köldu vatni og mæla 
árangur þess. Orkunotkun rafmangstækja ætti t.d. að skoða við opinber innkaup.
• Stjórnvöld verði í fararbroddi við notkun vistvænna ökutækja. Ráðuneyti og stofnanir 
þurfa að setja sér töluleg markmið varðandi þetta. Einnig ætti að sýna fram á 
mælanlegan árangur við að draga úr notkun jarðefnaeldsneytis á vegum hins opinbera. 
Beita hagrænum stjórntækum til að lækka verð á sparneytnum bílum og það verði 
raunhæfur möguleiki að aka um á metan- og/eða rafbílum.
• Vistakstur og fræðsla um eldsneytissparnað verði eðlilegur hluti ökukennslu. Boðið 
verði upp á námskeið í akstri án nagladekkja.

Orku- og 
umhverfismál

• Setja þarf skýr töluleg markmið um að draga úr 
loftmengun.
• Mikilvægt að reglur um mörk brennisteinsvetnis 
grundvallist á íslenskum rannsóknum og að áætlun 
þar að lútandi verði unnin í samvinnu við orkufyrirtæki.

Loftmengun

• Stjórnvöld stuðli með markvissum aðgerðum að því að draga úr myndun 
úrgangs eða minnka hann eins og kostur er. Gerðar verði áætlanir 
sambærilegar þeim sem gerðar eru í nágrannalöndum okkar. Lögð verði 
áhersla á að kynna fyrir fólki hvernig sjálfbær neysla getur dregið úr myndun 
úrgangs. 
• Ríkisvaldið þarf að skapa skilyrði til að ekki sé litið á efni og vöru sem lokið 
hafa áfanga í hringferli sínum sem úrgang heldur sem hráefni eða auðlind sem 
vinna má áfram með og skapa ný verðmæti.
• Hugsað verði í heildarferlum þannig að umhverfisáhrif hráefnisvinnslu, 
framleiðslu og efnisnotkunar verði sem minnst. Reynt verði að draga úr 
innkaupum með betra skipulagi. Sem dæmi má nefna að rannsóknir hafa leitt í 
ljós að matvælum er hent í stórum stíl vegna þess að þau eru seld í of stórum 
skömmtum sem einstaklingar og jafnvel ölskyldur ráða ekki við. 
• Hvetja stofnanir og fyrirtæki ríkisins til að vera í forystu varðandi bætta 
meðhöndlun úrgangs og setja sér töluleg markmið um endurvinnslu á úrgangi 
og stuðla þannig markvisst að því að ná settum markmiðum um endurvinnslu 
og minni urðun.
• Æskilegt að „Velferð til framtíðar” hafi forystu um stefnubreytingu í notkun 
hugtaka með því að hverfa frá hugtakinu „meðhöndlun úrgangs” og he a 
umræðu um „nýtingu auðlindar” í staðinn. Markmið með nýrri rammatilskipun 
ESB um úrgang er m.a. að innleiða endurvinnslusamfélag. Orðanotkun er mjög 
mikilvæg í þessu sambandi. Mikilvægt að koma inn þeirri hugsun að úrgangur 
sé auðlind.
• Byggingariðnaðurinn er talinn ábyrgur fyrir um 40% af orku- og 
hráefnanotkun í Evrópu. Umhverfisáhrif hans eru því umtalsverð en með 
vistvænni nálgun má á skilvrkan hátt draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum. 
Hið opinbera á að vera í forystu á sviði sjálfbærrar þróunar í byggingariðnaði.
• Hvatt verði til að dregið verði úr úrgangsmyndun í mannvirkjagerð 
(framkvæmd og niðurrif )  með því að velja efni sem auðvelt er að endurvinna. 
Gerð verði krafa til verktaka um úrgangsstjórnun. (Byggingarúrgangur er
að jafnaði stærsti úrgangsflokkurinn).
• Lögð verði áhersla á að auka aðgengi fólks að endurvinnslustöðvum þannig 
að draga megi úr akstri til að skila úrgangi til endurvinnslu. Flokkun úrgangs 
verði gerð auðveldari.
• Endurnýting á vörum verði aukin. Viðgerðaþjónusta (t.d. á skóm og töskum) 
og sala á notuðum fötum verði í lægra virðisaukaskattsþrepi.
• Lögð verði áhersla á að fræða fólk um grænni lífsstíl, m.a. með áherslu á að 
draga úr notkun ýmissa efna, t.d. sápu og skordýraeiturs.

Meðferð úrgangs, 
endurnýting og 

endurvinnsla

• Leggja þarf mun meiri áherslu á 
jarðfræðilega ölbreytni og vernd 
jarðminja en gert hefur verið. 
Vernda þarf jarðminjar útfrá heild 
þeirra en ekki hluta, t.d. eru 
Lakagígar og Skaftárheldahraun ein 
jarðfræðileg heild.

Vernd 
jarðminja

• Auka framleiðslu á íslensku grænmeti, hvetja til lífrænnar ræktunar.
• Ræktun erfðabreyttra matvæla verði ekki leyfð utandyra. 
• Samfélagslegu og efnahagslegu víddina vantar.
• Nálgunin í Velferð til framtíðar er raungreinanálgun. Sjálfbær þróun er þverfaglegt viðfangsefni. 
Skortur á samþættri sýn skipulagsfræða, félagsvísinda o.fl. er áberandi í stefnunni.
• Meiri áherslu þarf að leggja á félagslegu og efnahagslegu víddina. Spurning með hliðsjón af því 
hvers vegna sjálfbær þróun sé ekki á ábyrgðarsviði forsætisráðuneytis.
• Leggja áherslu á einföldum regluverks og skilvirkari stjórnsýslu. Stjórnvöld einsetji sér að 
umsagnartími opinberra stofnana og leyfisveitenda samræmist gildandi lögum og reglum.

Ýmsar 
ábendingar

• Markmið vantar um að ölga fyrirtækjum með umhverfisstjórnun skv. ISO 14001 eða 
EMAS. Hvetja fyrirtæki til að fá ISO 14001 vottun sem á heimsvísu er lang útbreiddasta 
umhverfisvottun hjá fyrirtækjum, stofnunum og sveitarfélögum og setja  töluleg 
markmið um þetta. Enginn innan stjórnsýslunnar vinnur með vottuð 
umhverfisstjórnunarkerfi og hvorki er hægt að leita upplýsinga innan stjórnsýslunnar 
um fyrirtæki á Íslandi með slíka vottun né afla þar ítarlegra upplýsinga um slík kerfi.
• Umhverfisvottunarkerfi fyrir byggingar eru markviss leið til að vinna með 
umhverfisvænar áherslur í mannvirkjagerð. Sjálfbærni og vistvæn sjónarmið kre ast 
nýrrar nálgunar við skipulag, hönnun og framkvæmdir.
• Stjórnvöld ættu að vinna að því að stofnanir og fyrirtæki í eigu ríkisins komi upp 
vottuðu umhverfisstjórnunarkefi og gera kröfur um vottun til birgja við opinber 
innkaup. Veita vottuðum fyrirtækjum ívilnanir, t.d. vegna ytra eftirlits. 
• Öll sveitarfélög landsins verði umhverfisvottuð, þetta verði gert með styrk frá ríkinu.

Umhverfisvottun

• Dregið verði úr einkabílaakstri á höfuðborgarsvæðinu um 40% á næstu 20 árum með því að byggja 
höfuðborgarsvæðið inn á við og hætta að þenja það út. Byrja þarf á að byggja á því svæði sem er 
þjóðhagslega hagkvæmast að byrja á, þ.e.a.s. í Vatnsmýrinni í Reykjavík og þar verði byggt yfir 45 þúsund 
íbúa og störf á næstu 15-20 árum.
• Fella út kröfur um lágmarks ölda bifreiðastæða (64. gr. í byggingarreglugerð). Setur hönnuðum þröngar 
skorður og kemur í veg fyrir að hægt sé að skipuleggja þétta byggð án þess að stór hluti borgarlandsins 
fari undir bílastæði. Kemur í veg fyrir að hægt sé að skipuleggja byggð þar sem gönguleiðir eru stuttar.
• Skattaívilnanir til handa fyrirtækjum sem starfa í litlu húsnæði (styður verslun í nærumhverfi og vinnur 
gegn tröllvöxnum vöruskemmum í útjaðri borgarlandsins).
• Gönguleiðir séu skipulagðar á deiliskipulagi lóða á sambærilegan hátt og akstursleiðir þar með taldar 
gönguleðir framhjá bílastæðum. Varast að gera ráð fyrir því að gangandi fólk þurfi að fara sömu leið og 
bílar í gegnum bílastæði, veldur slysahættu og óþægindum.
• Stytting akstursleiða bíla verði ekki á kostnað göngu- og hjólaleiða.
• Jarðhæðir ölbýlishúsa séu ekki bílageymslur.
• Almannarými eins og gangstéttir og torg séu virt. Sektir við að leggja farartækjum ólöglega á slíkum 
stöðum verði sambærilegar við það sem gerist í nágrannaborgum.
• Gætt verði að því að stofnæðar trufli sem minnst nærliggjandi byggð.
• Lögð verði enn meiri áhersla á skjólmyndun með trjágróðri en nú er, meiri trjárækt í miðri byggð.
• Dregið verði úr niðurgreiðslum til bíleigenda í formi gjaldfrjálsra bílastæða við stofnanir, verslanir og 
fyrirtæki, óbeinnar gjaldtöku af umferðarmannvirkjum og hverju því sem dregur úr samkeppnishæfni 
annarra valkosta við einkabílinn.
• Efla almenningssamgöngur. Ríkið styrki almenningssamgöngur ekki síður en gerð jarðgangna eða aðrar 
samgönguúrbætur á landsbyggðinni. Almenningssamgöngur fái sérakreinar á stofnæðum þar sem hætta 
er á biðraðamyndun og töfum. Hanna strætóskýli sem taka tillit til íslenskra aðstæðna.
• Auka möguleika fólks til að ganga og hjóla og minnka vægi einkabílsins.
• Göngustígar og hjólabrautir séu lagðar með sambærilegum metnaði og götur fyrir bíla. Gerð verði kort 
af höfuðborgarsvæðinu sem sýni göngu- og hjólastíga, biðstöðvar strætó og aðra samgöngumöguleika. 
Fjölga kortum og merkingum á reiðhjóla- og göngustígum. Leggja stofnæðakerfi fyrir reiðhjól. 
Reiðhjólastæði við allar opinberar byggingar, skóla, íþróttahús og sundlaugar. Gerð verði krafa um 
hjólastæði við nýbyggingar. Hjólastæði við skiptistöðvar strætisvagna. Auka aðgengi hjólandi og 
gangandi þar sem settar eru hindranir fyrir bíla, t.d. í botnlöngum. Verðlauna góðar hjólagötur. Fækka 
tröppum og gæta þess að þær séu ekki of háar í því skyni að auka aðgengi fyrir hjól, vagna og þá sem 
eiga erfitt með gang.
• Niðurgreiða reiðhjól til fyrirtækja.
• Bjóða upp á námskeið í hjólafærni.

Samgöngur 
og skipulagViðauki III

Helstu tillögur og athugasemdir
 sem bárust frá almenningi 
í kjölfar VI. Umhverfisþings
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Við auki IV
Listi yfir þá sem sendu at huga semd ir og til lög
ur við drög að Vel ferð til fram tíð ar 20102013 
eins og þau voru kynnt á VI. Um hverf is þingi.

Beluga ehf.
Fram kvæmda sýsla rík is ins
Lands sam tök hjól reiða manna
Lands virkj un
Land vernd og Nátt úru skóli Reykja vík ur
Lovísa Ás björns dótt ir, Um hverf is stofn un
Lúðvík Gústafsson verk efn is stjóri hjá Sam bandi ís lenskra sveit ar fé laga
Nátt úru stofa Vest ur lands
Neyt enda sam tök in
Ósk ar Dýr mund ur Ólafs son
Sam tök at vinnu lífs ins
Sam tök iðn að ar ins
Sam tök um betri byggð
Sam tök um bíl laust Ís land
Sela set ur Ís lands 
Skipu lags stofn un
Skorra dals hrepp ur
Verk fræði stof an EFLA
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