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Kjör tíma bil ið sem nú er að renna sitt skeið á enda hófst við efna-
hags hrun sem hafði leitt af sér póli tískt og sam fé lags legt um rót 
af áður óþekktri stærð argráðu. Ný rík is stjórn Vinstri grænna og 
Sam fylk ing ar tók við erf iðu búi og fyr ir séð var að geig væn leg ar 
skuld ir þjóða bús ins myndu sníða op in ber um rekstri þröng an stakk. 
Að kjör tíma bil inu loknu er gott að geta lit ið yfir far inn veg og séð 
að þessi fjög ur ár voru frjósam ari en marg ur hefði þor að að vona. Í 
þessu hefti er hald ið til haga helstu áföng um í starfi ráðu neyt is ins, 
sem hét um hverf is ráðu neyti við upp haf kjör tíma bils en hef ur síð-
an vax ið og dafn að og heit ir nú um hverf is- og auð linda ráðu neyti. 
Nýju nafni fylgja ný verk efni, einna um fangs mest er ramma á ætl un 
um vernd og orku nýt ingu land svæða, sem varð ar gríð ar lega hags-
muni til langr ar fram tíð ar.

Einn mik il væg asti lær dóm ur inn af hrun inu er hversu styrk um fót-
um stjórn sýsl an stend ur. Þótt hér hafi banka kerfi og efna hags líf 
hrun ið, þá hélt stjórn kerf ið ótrautt áfram. Ber að þakka öll um 
þeim fjölda fólks sem lagði hönd á plóg við að koma þjóð inni heilli 
í gegn um efna hags legu ham far irn ar–og ekki síð ur þeim enn stærri 
hópi sem hef ur hald ið úti öfl ug um op in ber um rekstri þrátt fyr ir 
erf ið an nið ur skurð á fjár lög um.

Stofn an ir um hverf is- og auð linda ráðu neyt is ins hafa fund ið fyr ir 
nið ur skurði á ýms um svið um, en jafn framt hafa þær ver ið fram-
ar lega í for gangs röð inni þeg ar aukn ir fjár mun ir hafa ver ið til 
ráð stöf un ar. Leið Ís lands út úr krepp unni hef ur öðr um þræði ver ið 
græn. Það má t.a.m. sjá á því að ferða þjón usta hef ur ver ið ein meg-
in kjöl fest an í upp bygg ingu efna hags þjóð ar inn ar, en hún er geiri 
sem á allt sitt und ir því að vel sé gætt að nátt úr unni sem flest ir 
gest ir eru komn ir til að njóta.

Síð ast lið in fjög ur ár hafa ver ið við burða rík í ráðu neyt inu og 
mörg um stór um verk efn um hef ur ver ið kom ið í ör ugga höfn. Ég 
er gríð ar lega stolt yfir þeim ár angri sem náðst hef ur á liðn um fjór-
um árum í um hverf is- og nátt úru vernd ar mál um. Upp úr standa 
ramma á ætl un og ný nátt úru vernd ar lög. Einnig mætti nefna Ár-
ósa samn ing inn, vatna til skip un ina, Evr ópska lands lags sátt mál ann, 
metn að ar full los un ar mark mið gróð ur húsa loft teg unda, gjald frjáls 
landupp lýs inga gögn og ótal margt fleira. Ég vona að með fylgj-
andi yf ir lit sýni á sann gjarn an hátt hversu miklu er hægt að áorka 
í um hverf is mál um á einu kjör tíma bili–fjór um árum sem líða eins 
og í hend ingskasti–og verði okk ur inn blást ur til að vinna að enn 
grænna Ís landi á næstu fjór um árum.

Ávarp ráðherra

Umhverfis-ogauðlindaráðuneytiðtekurtil
starfa
Umhverfis-ogauðlindaráðuneytiðtóktilstarfa íseptember2012

viðtilflutningverkefnaúrsjávarútvegs-oglandbúnaðarráðuneyti

og iðnaðarráðuneyti til umhverfisráðuneytis. Samhliða tók nýtt

skipuritráðuneytisinsgildi.

Við breytingarnar urðu rannsóknir á auðlindum og ráðgjöf um

nýtingu þeirra verkefni umhverfis- og auðlindaráðuneytis. Ráðu-

neytinu er m.a. falið að setja viðmið um sjálfbæra nýtingu allra

auðlindaogaðannastgerðáætlunarumverndognýtinguorku-

svæða(rammaáætlun).Sömuleiðiserráðuneytinufalinforystaum

skipulagsmálhafsinsogstrandsvæða.Vegnaþessaranýjuverkefna

fluttustÍslenskarorkurannsóknir(ÍSOR),landshlutaverkefniískóg-

ræktogVeiðimálastofnuntilráðuneytisins.

Í ráðuneytinu eru fjórar fagskrifstofur auk skrifstofu yfirstjórnar

starfandi;þrjárskrifstofannahverfastummálaflokkaráðuneytis-

ins;skrifstofalandgæða,skrifstofahafs,vatnsogloftslagsogskrif-

stofaumhverfisogskipulags.Þvertáallastarfsemiráðuneytisins

gengursvoskrifstofafjármálaogrekstrar.Þástarfafagteymium

ákveðinverkefniráðuneytisinsþvertástarfsemiþess.

Svan dís Svav ars dótt ir

um hverf is - og auðlindaráð herra
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Lög gjöf á sviði nátt úru vernd ar
Segja má að nátt úr an og vernd henn ar hafi ver ið eitt meg in við fangs efni ráðu neyt is ins á ár un-
um 2009 - 2013, í sam ræmi við fyr ir heit í sam starfs yf ir lýs ingu rík is stjórn ar inn ar. Þar seg ir að 
hefja skuli nátt úru vernd til vegs og virð ing ar og styrkja hana til muna inn an Stjórn ar ráðs ins, 
end ur skoða nátt úru vernd ar lög, treysta vernd ar á kvæði og tryggja al manna rétt. 

Ný lög um nátt úru vernd voru sam þykkt á Al þingi í mars 
2013. Með lög un um er nátt úru vernd efld til muna, m.a. 
með því að styrkja ferli frið lýs inga og fjölga frið lýs ing-
ar flokk um, gera al manna rétt skýr ari, bæta við ur lög við 
brot um, sporna við ut an vega akstri og lög festa nokkr ar 
meg in regl ur um hverf is rétt ar. Þá er stofn að ur nátt úru-
vernd ar sjóð ur.

Frum varp ið til laga um nátt úru vernd er af rakst ur vinnu 
sem stað ið hef ur stór an hluta kjör tíma bils ins. Í nóv em-
ber 2009 skip aði ráð herra nefnd um end ur skoð un nátt-
úru vernd ar laga. Nefnd in skil aði í ágúst 2011 Hvít bók um 
lög gjöf til vernd ar nátt úru Ís lands þar sem fjall að er um 
það lagaum hverfi sem snýr að nátt úru vernd á Ís landi, 
um skuld bind ing ar Ís lands skv. al þjóða samn ing um og um 
ís lenska nátt úru. Jafn framt er fjall að um þær að ferð ir 
og við horf sem hafa rutt sér til rúms í nátt úru vernd á 
und an förn um árum og sett ar fram til lög ur um út færslu 
þeirra í ís lenskri lög gjöf.

Lög um vernd, frið un og veið ar á villt um fugl um og 
villt um spen dýr um voru einnig end ur skoð uð á kjör-
tíma bil inu en nefnd um end ur skoð un lag anna skil aði 
í apr íl 2013 um hverf is- og auð linda ráð herra sam bæri-
legri skýrslu og unn in var í að drag anda end ur skoð un ar 
nátt úru vernd ar laga. Í skýrsl unni er far ið yfir stöðu 
villtra dýra stofna á Ís landi, nú gild andi lagaum hverfi er 
varð ar vernd og veið ar þess ara stofna og stöðu Ís lands 
með til liti til al þjóð legra skuld bind inga auk til lagna 
nefnd ar inn ar. 

Nefnd um út tekt á lög um um vernd Breiða fjarð ar skil aði 
einnig áliti sínu um fram kvæmd lag anna á tíma bil inu. 
Var skýrsla nefnd ar inn ar send til um sagn ar helstu hags-
muna að ila og hafa um sagn ir borist ráðu neyt inu, þar sem 
mál ið er til skoð un ar.

Undirbúningurlöggjafarinnar
Gerð Hvítbókar um löggjöf til verndar náttúru Íslands er í samræmi við

vinnubrögð sem tíðkast við lagasmíði á Norðurlöndunum, en þetta var í

fyrstasinnsemfarinvarþessi leiðvið lagasetninguhérá landi.Hvítbók-

innivarætlaðaðleggjagrunnaðsamningufrumvarpstilnýrranáttúru-

verndarlagaogaðstuðlaaðalmennriumræðuogþátttökualmennings í

stefnumótunumnáttúruverndarlöggjöf.Hvítbókinvaraðalumfjöllunarefni

áUmhverfisþingi2011enjafnframtvarefnttilalmennrakynningarfunda

um hana á landsbyggðinni. Í kjölfarið hófst opið umsagnarferli þar sem

almenningivargefinnkosturáaðkomaaðathugasemdumviðefniHvít-

bókarinnar.ViðgerðfrumvarpsinsvarefniHvítbókarinnarhafttilhliðsjónar

semogumræðanáUmhverfisþingiogframkomnarathugasemdir.

Hvítbók um löggjöf til verndar náttúru Íslands afhent.

Á Breiðafirði.

Aðgengifatlaðraaðnáttúrunni
Meðal ákvæða í frumvarpinu má nefna að gert er ráð fyrir að Umhverf-

isstofnungetiveittundanþágurfrábanniviðakstrivélknúinnaökutækja

utanvegasemtakitilákveðinshópseinstaklinga.Þessuerætlaðaðmæta

þörfumfatlaðsfólksoghreyfihamlaðraogergertaðtillögustarfshópssem

hafðiþaðverkefniaðfinnaleiðirtilaðhreyfihamlaðirgetinotiðnáttúrunn-

arísamamæliogaðrir.
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Frið lýs ing ar
Óhætt er að segja að fjöl breyti leiki ís lenskr ar nátt úru 
end ur speglist hvað best í þeim svæð um sem frið lýst 
voru á kjör tíma bil inu en þar er m.a. að finna bú svæði 
skor dýra, stór brot ið há lend is lands lag, drop steina helli 
og birki skóg sem varð veist hef ur ósnort inn án áhrifa 
manns ins. Þá voru sjö frið lýs ing ar end ur skoð að ar og 
unn ið að frið lýs ing um nokk urra svæða til við bót ar. 

Með al ann ars voru Dimmu borg ir og Hverfjall (Hver fell) 
í Skútu staða hreppi í Mý vatns sveit frið lýst sem nátt úru-
vætti en í báð um til fell um er um að ræða sér stæð ar 
jarð mynd an ir á ein um af vin sæl ustu ferða manna stöð-
um lands ins. Frið lýs ing Langa sjáv ar, hluta Eld gjár og 
ná grenn is var önn ur þriggja frið lýs inga á tíma bil inu til 
stækk un ar Vatna jök uls þjóð garðs. Þess ar nátt úru minj ar 
eru tald ar hafa mik ið gildi á heims vísu, auk hins háa úti-
vist ar-, fræðslu- og vís inda gild is þeirra. Kalm ans hell ir í 
Hall mund ar hrauni var einnig frið lýst ur en í raun er um 
að ræða hella kerfi, í heild ina 4.014 kíló metra langt, sem 
ger ir hann að lengsta helli lands ins. Hellir inn hef ur að 
geyma óvenju glæsi leg ar hraun mynd an ir, drop strá og 
drop steina, rennsl is mynst ur og storku borð og skart ar 
m.a. einu lengsta þekktasta hraun strái jarð ar, sem er 165 
sentí metr ar á lengd. Við ey í Þjórsá var frið lýst fyr ir þær 
sak ir að vegna ár inn ar í kring er þar að finna lítt snort inn 
og grósku mik inn birki skóg sem vax ið hef ur án telj andi 
áhrifa manns ins. 

Frið lýs ing bú svæð is tjarna klukku á Háls um við Djúpa vog 
var fyrsta frið lýs ing svæð is til vernd ar smá dýra lífi hér á 
landi. Sömu leið is var frið lýst bú svæði fugla í Anda kíl í 
Borg ar firði stækk að og var það mik il vægt skref í vernd 
og end ur heimt vot lend is hér á landi með til liti til vernd-

Blábjörg á Berufjarðarströnd.

Friðlýstsvæði2009–2013
•GálgahrauníGarðabæ

•SkerjafjörðurinnanmarkaGarðabæjar

• Fjalllendi á jörðunum Hoffelli og Miðfelli við Hoffellsjökul–stækkun

Vatnajökulsþjóðgarðs

•Grótta*

•ViðeyíÞjórsá

•Langisjór,hlutiEldgjárognágrenni-stækkunVatnajökulsþjóðgarðs

•Reykjanesfólkvangur*

•Kalmanshellir

•Hverfjall/HverfellíMývatnssveit

•DimmuborgiríMývatnssveit

•HálsaríDjúpavogshreppi,búsvæðitjarnaklukku

•BúsvæðifuglaíAndakíl

•EinkunniríBorgarfirði*

•Böggvisstaðafjall*

•ÓslandísveitarfélaginuHornafirði*

•Surtsey*

•SkerjafjörðurinnanmarkaKópavogs

•Seljahjallagil,Bláhvammur,ÞrengslaborgirognágrenniíMývatnssveit

•Varmárósar,Mosfellsbæ*

•Blábjörg,Djúpavogshreppi

•Teigarhorn

•Krepputunga-stækkunVatnajökulsþjóðgarðs

•StækkunfriðlandsíÞjórsárverum(væntanlegtíapríl2013)

•ÁlafossogTungufossíMosfellsbæ(væntanlegtíapríl2013)

*Endurskoðaðarfriðlýsingar
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un ar fugla og bind ing ar gróð ur húsa loft teg unda. Anda kíll var auk in held ur eitt af þrem ur vot-
lend is svæð um sem tek in voru inn á lista Rams ar samn ings ins í apr íl 2013. Hin eru friðland ið í 
Guð laugstung um og Eyja bakk ar í Vatna jök uls þjóð garði.

Gálga hraun í Garða bæ var frið lýst sem friðland í því skyni að íbú ar bæj ar fé lags ins gætu not ið 
úti vist ar í fögru um hverfi. Blá björg á Beru fjarð ar strönd í Djúpa vogs hreppi voru frið lýst sem 
nátt úru vætti en þau eru sér stæð fyr ir blá græn an blæ sem rekja má til klór ít steind ar sem 
mynd að ist við um mynd un bergs ins. Ís lenska rík ið festi kaup á Teig ar horni í jan ú ar 2013 en 
á jörð inni er m.a. einn þekkt asti fund ar stað ur geisla steina (zeolíta) í heim in um og var hluti 
jarð ar inn ar af þeim sök um frið lýst ur sem nátt úru vætti árið 1975. Í kjöl far jarð ar kaupanna 
var jörð in gerð að fólk vangi og hið frið lýsta nátt úru vætti stækk að. Sömu leið is er vænt an leg í 
apr íl 2013 stækk un á nú ver andi friðlandi Þjórs ár vera. Tek ur stækk un in til Hofs jök uls alls auk 
vot lend is, þ.á m. svo kall aðr ar rústa mýr ar vist ar sunn an og vest an jök uls ins. 

Þjóð garð ar
Vatna jök uls þjóð garð ur stækk aði í þrí gang á tíma bil inu - fyrst árið 2009 við frið lýs ingu fjall-
lend is á jörð un um Hof felli og Mið felli við Hof fells jök ul og í ann að skipt ið við frið lýs ingu 
Langa sjáv ar Eld gjár og ná grenn is árið 2011. Þriðja stækk un garðs ins varð í apr íl 2013 þeg-
ar Krepputunga varð hluti þjóð garðs ins. Vernd ar á ætl un Vatna jök uls þjóð garðs var stað fest 
árið 2011 eft ir sam ráð við fjölda ein stak linga, stofn ana og fé laga sam taka og er unn ið að 
breyt ing um áætl un ar inn ar á ár inu 2013. Stjórn un ar- og vernd ar á ætl un in fel ur í sér stefnu, 

Andakíll í Borgarfirði.

Langisjór og nágrenni.

HellaráÍslandi
Aðeins þrír hellar hafa verið friðlýstir hér á landi en með auknum

ferðamannastraumihefuráhugiáþeimogumferðumþávaxiðtil

muna.Samráðsnefndummálefniervarðaverndunhellahérálandi

varskipuðílokárs2012.Varhenniætlaðaðgeratillöguaðstefnu-

mörkunumverndunhellaþarsemm.a.kæmiframforgangsröðun

umfriðlýsingueinstakrahellaogkomameðábendingarumhvaða

hellumberiað lokafyriralmennriumferð.Nefndinskilaðitillögum

sínumtilráðherraíapríl2013þarsemm.a.erlagttilaðkomiðverði

áfótráðgjafanefndumhellasemhefðiaðkomuaðframkvæmdum

viðhellaogskráninguþeirra,komiðverðiágagnagrunniumhellaog

fræðslatilalmenningsaukin.

LandslagssamningurEvrópustaðfestur
ÍslandgerðistaðiliaðLandslagssamningiEvrópuárið2012enmark-

mið hans er að stuðla að verndun, stýringu og skipulagi landslags

ásamt því að koma á fót evrópsku samstarfi um landslag. Fjögur

meginatriðierudreginframísamningnum:aðveitalandslagiákveð-

innsessílögumogviðurkennamikilvægiþessíumhverfilandsins,að

mótaogframfylgjastefnuumlandslagsemmiðaraðverndun,nýt-

inguogskipulagiþess,aðtryggjaaðkomualmenningso.fl.aðmótun

stefnuumlandslagogaðhugaaðlandslagiviðaðrastefnumótun,

s.s.ístefnuumbyggðaþróun,menningarmál,landbúnað,félagsmál

ogefnahagsmál.
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mark mið og fram tíð ar sýn þjóð garðs ins hvað varð ar nátt úru vernd, 
úti vist og byggða þró un. Þar er kveð ið á um skipu lag sam gangna 
í þjóð garð in um, þjón ustu við ferða menn, nátt úru rann sókn ir og 
um hverf is vökt un. Í jan ú ar 2013 skip aði um hverf is- og auð linda-
ráð herra svo starfs hóp til að fara yfir nú ver andi stjórn fyr ir komu-
lag þjóð garðs ins og skil aði hann til lög um sín um og um fjöll un til 
ráð herra í apr íl 2013. 

Upp bygg ing gesta stofa Vatna jök uls þjóð garðs og ann arra frið-
lýstra svæða er vel á veg kom in; í júní 2010 var Snæ fells stofa á 
Skriðuklaustri, gesta stofa fyr ir aust ur svæði Vatna jök uls þjóð garðs, 
form lega tek in í notk un og í jan ú ar 2013 und ir rit aði um hverf-
is- og auð linda ráð herra samn ing um bygg ingu þekk ing ar set urs 
á Kirkju bæj ar klaustri en það mun m.a. hýsa gesta stofu Vatna-
jök uls þjóð garðs á suð ur svæði. Þess má geta að Surts eyj ar stofa, 
gesta stofa í Vest manna eyj um fyr ir friðland ið Surts ey, var einnig 
opn uð á tíma bil inu.

Í júní 2010 var vernd ar á ætl un Þjóð garðs ins Snæ fells jök uls stað-
fest en mark mið henn ar er að tryggja vernd nátt úru- og menn-
ing arminja. Í þessu felst m.a. að nátt úra þjóð garðs ins fái að þró ast 
eft ir eig in lög mál um eins og kost ur er um leið og al menn ingi er 
gert kleift að njóta þess sem svæð ið hef ur upp á að bjóða. Þá var 
vernd ar á ætl un fyr ir vernd ar svæði Mý vatns og Lax ár und ir rit uð 
2011. Meg in mark mið henn ar er að draga fram vernd ar gildi svæð-
is ins og marka stefnu um vernd un þess. 

Daguríslenskrarnáttúru
Árið2010varákveðiðað16.septemberárhvertskylditileinkaðurís-

lenskri náttúru. Dagurinn er fæðingardagur Ómars Ragnarssonar og

erþettaviðurkenningáframlagihanstilnáttúruverndarogalmenn-

ingsfræðsluumíslenskanáttúru,semogannarrasemlagthafasittaf

mörkumáþvísviði.

Dagur íslenskrar náttúru hefur verið haldinn hátíðlegur tvisvar, árin

2011og2012,oghafaundirtektirveriðgóðar.Efnthefurveriðtilvið-

burðavíðaumlandítilefnihansþarsemlandsmennhafaveriðminntir

á mikilvægi náttúruverndar og fengið að upplifa íslenska náttúru á

þessum hátíðardegi. Þá hefur ráðherra veitt fjölmiðlaverðlaun og

náttúruverndarviðurkenninguSigríðaríBrattholtiviðsérstakahátíð-

arathöfnítilefnidagsins.

Verðlaunahafar
Árlegaveitirumhverfis-ogauðlindaráðherrafernverðlauníþví

skyniaðvekjaathygliáþvísemvelergertíumhverfis-ognátt-

úruverndarmálum.Verðlaunahafarátímabilinuvoru:

Kuðungurinn(fyrirtækjaverðlaun)

•2009–PrentsmiðjanOddi

•2010–FarfuglaheimiliníReykjavík

•2011–Náttúran.is

Varðliðar umhverfisins (verkefnasamkeppni grunnskólanema

í5.–10.bekk)

•2010–NemenduríHvolsskóla

•2011–NemenduríÞjórsárskóla

•2012–NemenduríStórutjarnaskólaíLjósavatnsskarðiogFolda-

skólaíGrafarvogi

Náttúruverndarviðurkenning Sigríðar í Brattholti (markvert

starfásviðináttúruverndar)

•2010–SigrúnHelgadóttir

•2011–ÞóraEllenÞórhallsdóttir

•2012–HjörleifurGuttormsson

Fjölmiðlaverðlaunumhverfis-ogauðlindaráðuneytisins

•2011–RagnarAxelssonljósmyndari

•2012–RúnarPálmasonblaðamaður

Fjölmiðlaverðlaun umhverfis- og auðlindaráðuneytisins 2011.

Náttúruverndarviðurkenning Sigríðar í Brattholti 2012.

HöfuðstöðvarNáttúrufræðistofnunarÍslands
Í lok árs 2010 flutti Náttúrufræðistofnun Íslands í nýtt húsnæði í

Garðabæsemersérstaklegahannaðfyrirstarfsemistofnunarinnar.Í

húsinuernýjustutæknibeitttilaðtryggjavarðveislunáttúrugripasem

margirerumjögverðmætirogsjaldgæfir.HúsNáttúrufræðistofnunar

ereittaffyrstuhúsunumhérálanditilaðfáalþjóðleguBREEAM-um-

hverfisvottuninaenhúntekurtilþeirraþáttabyggingarinnarsemlág-

markaneikvæðumhverfisáhrifhennarogstuðlaaðsjálfbærni.
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Ferða menn og nátt úra
Nátt úru tengd ferða mennska er að verða einn stærsti at vinnu veg ur þjóð ar inn ar enda er það 
stór brot in og sér stæð nátt úr an sem dreg ur flesta ferða menn til land ins. Þar skipta miklu frið-
lýst svæði en inn an þeirra er að finna flest ar nátt úru ger sem ar lands ins. 

Sam kvæmt könn un um nefn ir mik ill meiri hluti ferða manna nátt úru Ís lands sem helstu ástæðu 
fyr ir heim sókn sinni til lands ins. Til að byggja Ís land upp sem áfanga stað ferða manna þarf 
að tryggja að nátt úr an, helsta auð lind in sem ferða þjón ust an bygg ir á, glati ekki vernd ar gildi 
sínu og að drátt ar afli. Það þarf að út búa nátt úru vernd ar svæð in þannig að þau geti tek ið við 
auk inni um ferð ferða manna og skap að at vinnu tæki færi og tekj ur á lands byggð inni. 

Mjög hröð aukn ing hef ur ver ið í komu ferða manna hing að á síð ustu árum. Því ligg ur fyr ir 
að um fangs mik il upp bygg ing inn viða er framund an til að geta tek ið á móti þess um fjölda. 
Hef ur Um hverf is stofn un jafn framt unn ið stöðu mat á ástandi frið lýstra svæða, sk. „rauð lista-
svæði” sem eru for gangs svæði hvað varð ar stjórn á flæði ferða manna og upp bygg ing ar. Á 
grunni þeirr ar vinnu hef ur svæð um ver ið for gangs rað að. Stjórn völd hafa náð að efla þenn an 
mála flokk nokk uð á und an förn um árum. Þar mun ar mestu um fjár muni úr Fram kvæmda sjóði 
ferða manna en hann er fjár magn að ur með svoköll uðu gistin átta gjaldi sem Al þingi sam þykkti 
sum r ið 2011. Að auki er í gegn um fjár fest ing ar á ætl un rík is stjórn ar inn ar ráð staf að um tals-
verð um upp hæð um til upp bygg ing ar í þágu ferða þjón ustu á frið lýst um svæð um og öðr um 
nátt úruperl um. 

Ráðu neyt ið hef ur lagt áherslu á að gerð ir sem tryggja vernd ar gildi og ör yggi, s.s. göngu stíga, 
stik un göngu leiða, út sýnis palla, ör ygg is girð ing ar, merk ing ar, fræðslu skilti, við vör un ar skilti, 
gróð ur bæt ur og eft ir lit. Slík ar fram kvæmd ir eru afar brýn ar þar sem mik il upp söfn uð þörf er 
á upp bygg ingu, spáð er vax andi fjölda ferða manna og einnig kall ar auk inn straum ur ferða-
manna utan sum ar tím ans á aðra gerð inn viða. 

Í Rauðufossafjöllum.
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Ramma á ætl un um vernd og orku nýt ingu 
land svæða
Stór áfangi náð ist í að skapa and rúms loft sátt ar og sam vinnu um ráð stöf un land svæða þeg ar 
ramma á ætl un um vernd og orku nýt ingu land svæða var sam þykkt í byrj un árs 2013. Ramma-
á ætl un er mik il væg ur grunn ur fyr ir stjórn völd, al menn ing og at vinnu líf ið að ganga út frá þar 
sem tek in er af staða til þess hvort nýta eigi svæði til orku fram leiðslu eða til ann arra þarfa, 
eins og til að mynda ferða þjón ustu. Í þessu felst mik il væg fram tíð ar sýn sem mynd ar skýr an 
grunn fyr ir stefnu mörk un stjórn valda og áætl ana gerð at vinnu lífs ins. Um leið und ir strik ar hún 
þýð ingu nátt úru vernd ar á Ís landi, núlif andi og kom andi kyn slóð um til heilla.

Ramma á ætl un var á ann an ára tug í und ir bún ingi en segja má að sjón ar mið nátt úru vernd-
ar og orku nýt ing ar hafi tog ast á allt frá sjö unda ára tugn um. Sam þykkt Al þing is tek ur til 67 
hug mynda að vatns afls- og jarð varma virkj un um víðs veg ar um land ið. Falla 16 virkj un ar hug-

Utanvegaakstur
Aðgerðaráætlun til að draga úr náttúruspjöllum af völd-

umutanvegaakstursvar lögðframárið2010ogvarhúntil

þriggjaára. Íhennikomframyfirlityfirstöðumála ímála-

flokknumásamttillögumtilúrbóta.Umhverfisstofnunhefur

tekið saman tölur um tíðni utanvegaaksturs og fram hefur

komið að svo virðist sem kærðum tilvikum til lögreglu hafi

heldur fækkað. Það er samdóma álit þeirra sem koma að

þessummálumaðlögreglansinninúmálefninubeturenáður

ogaðákveðinvakninghafiáttsérstaðímálaflokknum.

Upplýsingamál hafa batnað töluvert, s.s. með fjölgun skilta

innáhelstuhálendisleiðirsemVegagerðinhefurstaðiðfyrir.

Þjóðgarðsverðir,landverðirogHálendisvaktbjörgunarsveit-

anna sinna fræðslumálum vel auk þess að skrá tilvik um

utanvegaaksturogkomaþeimtillögreglu.

Starfnefndarumflokkunvegaísamvinnuviðsveitarfélöglandsinserennígangi.Starfshópurinnhitti

fulltrúaallrasveitarfélagannasemlandeigainnanmiðhálendislínuenekkihafaöllsveitarfélögskilað

tillögumaðflokkunvegainnanhverssveitarfélags.

Verkefnisstjórn skilar skýrslu um 2. áfanga rammaáætlunar..
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mynd ir í orku nýt ing ar flokk og er því heim ilt að veita leyfi til orku vinnslu á þeim land svæð um 
að und an gengnu lög bundnu ferli. Aðr ar 20 virkj un ar hug mynd ir falla í vernd ar flokk þar sem 
tal in er ástæða til að frið lýsa við kom andi svæði gagn vart orku vinnslu og hef ur Um hverf is-
stofn un haf ið vinnu við þær frið lýs ing ar. Í bið flokk fell ur 31 hug mynd þar sem talið er að afla 
þurfi frek ari upp lýs inga um þær svo meta megi hvort þær eiga að falla í orku nýt ing ar flokk 
eða vernd ar flokk.

Sú rík is stjórn sem tók við 2009 lagði ríka áherslu á að ljúka gerð ramma á ætl un ar. Jafn framt 
var tek in ákvörð un um að sett yrðu lög um með ferð ramma á ætl un ar og að nið ur stöð ur 
verk efn is stjórn ar yrðu lagð ar fyr ir Al þingi í formi þings á lykt un ar til lögu. Lög um vernd ar- og 
orku nýt ing ar á ætl un voru sam þykkt sam hljóða vor ið 2011 og tóku að fullu gildi þeg ar Al þingi 
sam þykkti ramma á ætl un sem þings á lykt un.

Verk efn is stjórn um gerð ramma á ætl un ar skil aði nið ur stöð um sín um til iðn að ar ráð herra og 
um hverf is ráð herra 5. júlí 2011 og á grund velli þeirra var þings á lykt un ar til lög unni stillt upp. 
Sú til laga fór í lög bund ið 12 vikna um sagn ar- og sam ráðs ferli haust ið 2011 og bár ust alls 225 
um sagn ir við til lög una. Á grund velli þeirra um sagna voru sex virkj un ar hug mynd ir flutt ar úr 
nýt ing ar flokki í bið flokk svo hægt væri að afla ít ar legri gagna um svæð in áður en ákvörð un 
yrði tek in um af drif þeirra - ákvörð un sem bygg ir á bestu mögu legu upp lýs ing um um nátt-
úru far og um hverfi þeirra. 

Haust ið 2012 var ramma á ætl un með al þeirra verk efna sem flutt ust til um hverf is- og auð-
linda ráðu neyt is og mælti Svan dís Svav ars dótt ir fyr ir mál inu sem var svo sam þykkt 14. jan ú ar 
2013. Á grund velli þeirr ar ákvörð un ar Al þing is hóf Um hverf is stofn un vinnu við frið lýs ingu 
þeirra 20 land svæða sem falla í vernd ar flokk ramma á ætl un ar. Ný verk efn is stjórn ramma-
á ætl un ar var skip uð 27. mars 2013 og skal fjalla um virkj un ar hug mynd ir og land svæði í 
bið flokki ramma á ætl un ar og svæði sem ekki hafa ver ið áður til um fjöll un ar, en get ur einnig 
end ur met ið virkj un ar hug mynd ir og land svæði gild andi áætl un ar. Verk efn is stjórn er ætl að 
að skila til lög um sín um til ráð herra inn an fjög urra ára, sem svo legg ur þings á lykt un ar til lögu 
fyr ir Al þingi.

Vatns auð lind in
Ís land er auð ugt af vatni, bæði yf ir borðs vatni og grunn vatni. Vatn ið er ein mik il væg asta 
auð lind lands ins; mik ill hluti hús næð is á land inu er hit að ur með jarð hita vatni, fjöldi al menn-
ings sund lauga er með því mesta sem um get ur í heim in um, vatns veit ur eru á hverju byggðu 
bóli með tæru og hreinu neyslu vatni, raf magn er fram leitt með rennsli ánna eða jarð hita, 
vatna vist kerfi eru mik il væg tekju lind og tóm stundagam an og margt fleira mætti nefna. Á 
hinn bóg inn get ur öll starf semi vald ið álagi á vatn, s.s. los un efna í um hverf ið, breyt ing ar 
á vatns veg um og vatns taka. Álag get ur t.d. vald ið því að nota gildi vatns rýrn ar eða breytt 
vatna vist kerfi þannig að fjöl breyti leiki líf vera minnk ar. 

Útsýni af Orrustuhóli.

Skógarfoss.
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Í sam starfs yf ir lýs ingu rík is stjórn ar inn ar var kveð ið á um að 
vatna til skip un ESB skyldi inn leidd og að lög uð ís lensk um að-
stæð um með því að ljúka við frum varp til nýrra laga um stjórn 
vatna mála. Lög um stjórn vatna mála voru sam þykkt á Al þingi 
2011 en meg in mark mið þeirra er að vernda vatn og vist kerfi 
þess, hindra frek ari rýrn un vatns gæða og bæta ástand vatna-
vist kerfa. Með lög un um á að skapa grund völl fyr ir góða og 
skil virka stjórn sýslu við stjórn vatna mála svo hægt sé að tryggja 
að gang að nægu, góðu og heil næmu vatni til fram tíð ar. 

Með stjórn vatna mála er stefnt að heild stæðri og sam ræmdri 
stýr ingu vatna mála þar sem vernd og sjálf bær nýt ing á vötn um, 
strand sjó og grunn vatni er höfð að leið ar ljósi. Á grund velli lag-
anna var vatna ráð sett á fót, sem er um hverf is- og auð linda ráð-
herra til ráð gjaf ar um stjórn vatna mála en Um hverf is stofn un 
ann ast stjórn sýslu vatns vernd ar. Nú er unn ið að heild stæðri 
vatna á ætl un og gert ráð fyr ir að fyrsta vatna á ætl un in fyr ir 
land ið liggi fyr ir í lok árs ins 2015, sem og vökt un ar á ætl un um 
mitt ár 2014. Um hverf is stofn un hef ur um sjón með þeirri vinnu 
í sam vinnu við aðr ar stofn an ir, en einnig er haft víð tækt sam ráð 
við sveit ar fé lög, hags muna að ila og al menn ing. 

Þá var stöðu skýrsla fyr ir vatna svæði Ís lands aug lýst í lok árs 
2012 til kynn ing ar, en í henni er leit að svara við því hvaða 
þætt ir geti vald ið álagi á vatn á Ís landi. Skýrsl an verð ur í um-
sagn ar- og kynn ing ar ferli fram í júní 2013 en á grund velli 
henn ar verð ur vatna á ætl un unn in þar sem kröf ur um ástand 
vatns verða til greind ar.

Lofts lags mál
Ein stærsta áskor un in á sviði um hverf is mála er hlýn un jarð ar en í ára tugi hafa þjóð ir heims 
keppst við að stemma stigu við lofts lags breyt ing um sem ógna líf ríki jarð ar. Rík is stjórn in sam-
þykkti nýja að gerða á ætl un í lofts lags mál um árið 2010, í því skyni að draga úr los un gróð ur-
húsa loft teg unda og efla bind ingu koldí oxíðs úr and rúms lofti. Kveð ið er á um gerð áætl un-
ar inn ar í sam starfs yf ir lýs ingu rík is stjórn ar inn ar og er í henni lögð áhersla á 10 svo kall að ar 
lyk il að gerð ir, sem eiga að tryggja að Ís land geti stað ið við al þjóð leg ar skuld bind ing ar sín ar til 
árs ins 2020. Marg ar að gerð anna eru þeg ar komn ar til fram kvæmda, s.s. breytt ar regl ur um 
skatta og gjöld á öku tæki og elds neyti, sem taka mið af los un koldí oxíðs (CO2). 

Evrópsktárvatnsins
Vatn í ólíkum myndum var umfjöllunarefni ljósmyndasýningar á

plakötumsemhengdvoruuppístrætóskýlumvíðsvegarumhöfuð-

borgarsvæðiðávormánuðum2012ítilefniafevrópskuárivatnsins.

AðátakinustóðuaukráðuneytisinsUmhverfisstofnun,Veðurstofa

Íslands,LandgræðslaríkisinsogÍslenskavatnafræðinefndinísam-

starfi við Félag íslenskra samtímaljósmyndara. Af sama tilefni var

meðreglubundnumhættiyfiráriðefnt tilhádegisfyrirlestraundir

yfirskriftinni „Má bjóða þér vatn?”. Umfjöllunarefni þeirra voru

stærðogeðlivatnsauðlindarinnaráÍslandiannarsvegarogíAfríku

hinsvegar,samspilvatnsogjarðvegs,vatnsnotkunÍslendinga,súvá

semgeturstafaðafvatniogloksvatnítónlistogmyndlist.
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Í sam starfs yf ir lýs ing unni var einnig kveð ið á um 
gerð áætl un ar um sjálf bær ar sam göng ur með það 
að mark miði að draga úr þörf fyr ir einka bíl inn og 
ýtti rík is stjórn in því verk efni úr vör í ágúst 2009. 
Und ir áætl un ina falla ýms ar að gerð ir sem lúta m.a. 
að efl ingu al menn ings sam gangna og hjól reiða. Ýmis 
skref hafa ver ið stig in til að hrinda áætl un inni í 
fram kvæmd, s.s. ákvörð un um 350 millj óna króna 
fram lag rík is ins í rekst ur al menn ings sam gangna 
á höf uð borg ar svæð inu og áhrifa svæði þess, sem 
hækka í 1.000 millj ón ir króna nú á ár inu 2013 og á að 
hald ast á því bili til 2022. Far þeg um í stræt is vögn um 
hef ur fjölg að und an far in ár og sömu leið is hjól reiða-
mönn um í um ferð inni. Í nýrri sam göngu á ætl un sem 
sam þykkt var á Al þingi árið 2012 eru aukn ar áhersl ur 
á um hverf is mál og vist væn ar sam göng ur frá fyrri 
áætl un um. Í sam ræmi við áætl un ina veit ir rík is vald-
ið nú mót fram lag við gerð göngu- og hjóla stíga á 
höf uð borg ar svæð inu. 

Al menn um kolefn is skatti hef ur ver ið kom ið á og Ís-
land hef ur haf ið þátt töku í evr ópsku við skipta kerfi 
með los un ar heim ild ir sam kvæmt ákvæð um EES-
samn ings ins. Með því er tryggt að stór iðja búi við 
sömu regl ur og sam bæri leg starf semi í Evr ópu hvað 
kröf ur í lofts lags mál um varð ar. Ótal mörg ný sköp un-
ar verk efni á sviði lofts lagsvænn ar tækni og end ur-

nýj an legr ar orku eru í gangi á veg um op in berra að ila og einka fyr ir tækja og mun stuðn ing ur 
við slík verk efni vænt an lega aukast með til komu lofts lags sjóðs (sjá hér að neð an). Los un hef ur 
far ið minnk andi frá 2008. Sam starfs hóp ur ráðu neyta og Sam bands ís lenskra sveit ar fé laga 
fylgist með fram gangi að gerða á ætl un ar inn ar og skil ar ár leg um skýrsl um til um hverf is- og 
auð linda ráð herra. Í fyrstu skýrslu sinni taldi hóp ur inn að tek ist hefði að hrinda flest um lyk-
il að gerð um af stað og sum ar væru í höfn, þótt fylgj ast þyrfti náið með hvort ár ang ur yrði í 
sam ræmi við vænt ing ar.

Lög um lofts lags mál voru sam þykkt á Al þingi vor ið 2012, en það er fyrsta heild stæða lög-
gjöf in í mála flokkn um á Ís landi. Til gang ur lag anna er m.a. að inn leiða ETS-kerf ið, sem er 
við skipta kerfi með los un ar heim ild ir í sam ræmi við EES-samn ing inn, en í lög un um er kveð ið á 
um fjöl mörg önn ur at riði. Með al ann ars er ákvæði um stofn un lofts lags sjóðs sem hef ur það 
hlut verk að styðja við verk efni er stuðl að geta að sam drætti í los un gróð ur húsa loft teg unda, 
að lög un að af leið ing um lofts lags breyt inga og auk inni þekk ingu al menn ings á lofts lags breyt-
ing um af manna völd um. Sjóð ur inn verð ur fjár magn að ur með tekj um sem ís lenska rík ið fær af 
upp boð um á los un ar heim ild um. Í lög un um er líka að finna ákvæði um að stuðla að að lög un 
að lofts lags breyt ing um, sem er ný mæli.

Ís land hef ur sam þykkt að taka á sig skuld bind ing ar um minnk un los un ar á nýju skuld bind-
ing ar tíma bili Kýótó-bók un ar inn ar 2013-2020 og set ur sig þar með í hóp fram sækn ustu ríkja 
í lofts lags mál um. Ís land tek ur virk an þátt í al þjóð legri um ræðu í lofts lags mál um og styð ur 
lofts lagsvæn verk efni í þró un ar ríkj um. Ís lensk stjórn völd hófu ný lega þátt töku í al þjóð legu 
átaki til að efla nýt ingu jarð hita sem lofts lagsvænn ar orku í Aust ur-Afr íku, en það er stærsta 
þró un ar verk efni sem Ís land hef ur tek ið þátt í. Ís land lagði fram til lögu um að vernd og end-
ur heimt vot lend is yrði við ur kennd lofts lags að gerð á 2. skuld bind ing ar tíma bili Kýótó, sem 
var byggð m.a. á rann sókn um ís lenskra vís inda manna á los un CO2 frá fram ræst um mýr um. 
Til lag an var sam þykkt og naut m.a. góðs stuðn ings um hverf is vernd ar sam taka, sem bentu á 
að til lag an stuðl ar að nátt úru vernd og end ur heimt líf fræði legr ar fjöl breytni auk lofts lags á-
vinn ings ins. Ís land hef ur ít rek að vak ið at hygli á al þjóð leg um vett vangi á súrn un hafs ins, sem 
er ein af leið ing af aukn um styrk CO2 í and rúms loft inu; auk in áhersla er á vökt un á súrn un 
hafs ins hér við land og þarf að vakta þró un ina í þeim efn um vel á kom andi árum. 

Kynogloftslag
Áhrifloftslagsbreytingaverðalíklegameiriákonurenkarla,ekkisístífátækari

ríkjumheims.Íþeimlöndumberakonuryfirleittábyrgðávinnuviðræktunmat-

væla,söfnuneldiviðarogvatnsöfluntilheimilisins,tilviðbótaröðrumverkum.

Þaðeruþvíkonursemfinnamest fyriráhrifum loftslagsbreytingasemvalda

þurrkum og lélegri uppskeru, lengja leiðina að vatnsbólum eða gera aðgengi

erfiðaraaðeldiviði.Íalþjóðlegumsamningaviðræðumíloftslagsmálumhefur

Íslandhaldiðuppisjónarmiðumkynjajafnréttisogaukinnarþátttökukvennaí

ákvarðanatökuogaðgerðum.Tillögur Íslands íþeimefnumhafaveriðteknar

innísamningstextaogmunuleiðatilaukinshlutarkvennaviðákvarðanatökuá

vettvangiloftslagssamningsSameinuðuþjóðannaogvíðar.Regnhlífarsamtök

kvennaíloftslagsviðræðunumafhentuumhverfisráðherraviðurkenningufyrir

baráttu Íslands og málflutning á þessu sviði á loftslagsráðstefnunni í Kaup-

mannahöfn2009. Íslandhefurfylgtþessumáherslumsínumeftirmeðþvíað

setjaáfótverkefniíÚgandaumkynogloftslagísamvinnuviðúgandískaaðila

ogfleiriríki.Verkefniðhefurfariðvelafstaðogvarkynntávelsóttumfundiá

loftslagsráðstefnuSameinuðuþjóðannaíDohaíKatarídesember2012.Einnig

hafakynjaáhrifloftslagsmálaveriðskoðuðííslenskusamfélagi,enumhverfis-

ogauðlindaráðuneytiðlétgeraskýrsluíkynjaðrifjárlagagerðþarsemfariðvar

yfiraðgerðaáætluníloftslagsmálumogmununiðurstöðurskýrslunnarnýtast

viðframkvæmdáætlunarinnar.
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End ur heimt vist kerfa
Það að koma í veg fyr ir jarð vegseyð ingu, eyð ingu skóga, vot lend is og ann arra lyk il vist kerfa 
er með al stærstu áskor ana um hverf is- og auð linda mála. Mik il verk efni eru framund an í því 
að end ur heimta og byggja upp að nýju vist kerfi sem hafa glat ast en á tíma bil inu hef ur ver ið 
unn ið að fjöl mörg um verk efn um á sviði end ur heimt ar land gæða og land nýt ing ar.

Lag ara mmi land nýt ing ar í land inu þarfn ast end ur skoð un ar og hef ur í því efni ver ið lagð ur 
mik il væg ur grund völl ur á tíma bil inu. Þar má sér stak lega nefna vinnu starfs hóps sem gerði 
til lög ur að inn taki nýrra laga um land græðslu, með það að mark miði að forma heild stæða 
lög gjöf um vernd og sjálf bæra nýt ingu gróð urs og jarð vegs í land inu. Eins er haf inn und ir-
bún ing ur að end ur skoð un skóg rækt ar laga, ekki síst með það að mark miði að styrkja skóg-
vernd og bæta um gjörð skipu lags og nýt ing ar skóga og ligg ur fyr ir grein ing með til lög um að 
efn is tök um nýrra skóg rækt ar laga.

Ráðu neyt ið hef ur lagt áherslu á end ur heimt nátt úru skóga. Ráð herra skip aði starfs hóp til 
að vinna til lög ur um að gerð ir á því sviði sem skil aði grein ingu sinni 2012. Á þeim grunni 
var stuðn ing ur til Heklu skóga verk efn is ins auk inn veru lega. Und ir bún ing ur hef ur far ið fram 
um mögu leika þess að koma af stað verk efn um um end ur heimt vot lend is. Hef ur ver ið unn in 
stefnu mörk um, m.a. um mögu leika end ur heimt ar vot lend is sem lofts lags að gerð ar. 

Sam ein uðu þjóð irn ar til eink uðu árið 2011 skóg um, það var al þjóð legt ár skóga. Af því til efni 
var hald in veg leg al þjóð leg ráð stefna í Hörpu um ýmis mál sem tengj ast skóg um. Ráð herra 
sótti jafn framt fund evr ópskra skóg ar mála ráð herra í Osló þar sem veitt var um boð til að hefja 
gerð lag lega bind andi al þjóð legs samn ings um sjálf bæra nýt ingu skóga og hef ur ráðu neyt ið 
tek ið virk an þátt í gerð hans.
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Skipu lag land notk un ar og sjálf bærni henn ar hef ur jafn framt 
ver ið í brennid epli. Ný kom in er út stefnu mörk un um beit ar-
stjórn un og sjálf bæra land nýt ingu þar sem mót að ar eru ýms-
ar til lög ur til um bóta á því sviði, m.a. um að kann að ur verði 
mögu leiki þess að vinna eins kon ar ramma á ætl un um skipu-
lag land notk un ar og sjálf bæra land nýt ingu. Stað reynd in er 
að land er tak mörk uð auð lind þar sem mörg sjón ar mið takast 
á. Afar mik il breyt ing hef ur orð ið á land notk un á und an förn-
um ára tug um. Þannig er land m.a. nýtt fyr ir sauð fjár beit, 
hross, tún rækt, korn rækt, ol íu repju, skóg rækt, end ur heimt 
vot lend is, or lofs hús/bú garða byggð, nátt úru vernd, ferða þjón-
ustu og vist heimt svo það helsta sé talið. Það er mik il vægt að 
stjórn völd veiti leið sögn um ráð stöf un lands (land notk un) og 
leið bein ing ar um sjálf bæra land nýt ingu, ekki síst, til að gera 
sér bet ur grein fyr ir land þörf ein stakra kosta og jafn framt til 
ráð gjaf ar við að al skipu lags gerð sveit ar fé laga.  

Líf fræði leg fjöl breytni
Ein af grund vall ar for send um þess að mað ur inn og ann að líf þrí fist á jörð inni er að líf fræði legri 
fjöl breytni sé við hald ið. Með aukn um áhrif um manns ins í gegn um tíð ina hef ur teg und um 
hins veg ar fækk að með ógn ar hraða og er vernd un líf fræði legr ar fjöl breytni því tal in með al 
mik il væg ustu verk efna þjóða heims. 

Fram kvæmda á ætl un fyr ir stefnu um líf fræði lega fjöl breytni var sam þykkt í rík is stjórn árið 
2010. Nokk ur at riði henn ar hafa þeg ar kom ið til fram kvæmda en hluti fram kvæmd ar inn ar, s.s. 
til lög ur um frið lýs ingu svæða og teg unda plantna og dýra, fell ur und ir nátt úru vernd ar á ætl un 

VistheimtáÍslandi
Hnignun vistkerfa er alþjóðlegt vandamál. Hér á landi hefur orðið

stórfelldeyðinggróðursogjarðvegsogflestgróðurlendilandsinsbera

merkihnignunarþóttvíðaségróðuríframför.Árið2011stýrðiLand-

græðsla ríkisins útgáfu ritsins „Vistheimt á Íslandi” sem inniheldur

yfirlityfirendurheimthnignaðravistkerfaálandinu.Erþettaífyrsta

sinnsemslíktyfirlitertekiðsamanenritiðerhlutiafheildaryfirlitiyfir

stöðuvistheimtaráNorðurlöndum.Íritinuerudregnarsamanupplýs-

ingarumframkvæmdir,rannsóknirogfræðsluerlútaaðvistheimtá

Íslandi.Framkomam.a.upplýsingarumhvenærvistheimtarverkefnin

hófust, stærð þeirra, markmið, aðferðir og samstarfsaðila, auk þess

semvöldumverkefnumerlýstnánar.
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sem sam þykkt var á Al þingi 2010. Nátt úru fræði stofn un Ís lands hef ur í sam ræmi við áætl un-
ina sett upp vökt un ar á ætl un fyr ir fugla og vinn ur áfram að skipu lagn ingu vökt un ar á öðr um 
þátt um líf rík is Ís lands í tengsl um við kort lagn ingu og skil grein ingu vist gerða. Sömu leið is hef ur 
hluti gagna grunna um nátt úru lands ins ver ið gerð ur að gengi leg ur á net inu og verð ur áfram 
unn ið að því að auka að gengi og sam ræma birt ingu gagna. Kort lagn ing gróð urs og vist gerða 
er unn in sam kvæmt áætl un um IPA-styrki og gert ráð fyr ir að því ljúki árið 2015. Lok ið er kort-
lagn ingu líf rík is á há hita svæð um og mati á vernd ar gildi þeirra og á grund velli ramma á ætl un ar 
um vernd og nýt ingu nátt úru svæða er haf inn und ir bún ing ur að frið lýs ingu svæð anna. 

Frið lýs ing teg unda í sam ræmi við stefnu samn ings ins um líf fræði lega fjöl breytni og á grund-
vellli nátt úru vernd ar á ætl un ar hef ur ver ið und ir bú in og liggja fyr ir tvær til lög ur að aug lýs ingu 
teg unda há plantna, mosa og fléttna sem ganga mis langt í um fangi frið un ar. 

Bú svæði bles gæsa við Hvann eyri var stækk að veru lega með frið lýs ingu Anda kíls 2011 en 
frið lýsta svæð ið er nú ríf lega 3000 hekt ar ar. Svæð ið var auk in held ur tek ið inn á vot lend is skrá 
Rams ar samn ings ins í mars 2013 ásamt tveim ur öðr um svæð um: Eyja bökk um og friðland inu 
í Guð laugstung um. Árið 2011 var fyrsta bú svæði skor dýra, bú svæði tjarna klukku, frið að hér 
á landi.

Nátt úru fræði stofn un Ís lands lagði ný lega fram heild ar á ætl un fyr ir vökt un fugla stofna lands-
ins. Þá hef ur hún unn ið að til lög um um vökt un ann arra lyk il þátta í nátt úru lands ins sem 
áætl að er að verði til bún ar árið 2015.

Á Melrakkasetri Íslands á Súðavík

Lúpínaogskógarkerfill
Áundanförnumárumhefurveriðnokkurumræðaum

áhrif ágengra framandi tegunda á lífríki Íslands. Ala-

skalúpínaogskógarkerfilleruframandiplöntutegundir

semvorufluttartillandsins,m.a.tilaðgræðauppland

ogsemgarðaprýði,enteljastnúveraágengar.

Haustið2009fólumhverfisráðherralandgræðslustjóra

og forstjóra Náttúrufræðistofnunar Íslands að gera

áætlunumaðgerðirtilaðstemmastiguviðútbreiðslu

alaskalúpínu og skógarkerfils. Sett var á stofn nefnd

skipuð starfsmönnum beggja stofnana sem skilaði af

sérskýrsluíapríl2010.Þarerusettarframupplýsing-

ar um útbreiðslu og einkenni tegundanna og tillögur

um hvernig draga mætti úr frekari dreifingu þeirra.

Sumarið2010skipaðiumhverfisráðherrastýrihópsem

hefurþaðhlutverkaðmótaogsamræmaaðgerðirvið

kortlagninguáútbreiðslualaskalúpínuogskógarkerf-

ils, taka saman upplýsingar um tegundirnar og setja

framtillögurumvarnirogupprætingu.Ákveðiðvarað

áhersla yrði fyrst um sinn á friðlýst svæði og miðhá-

lendið.Vorið2011opnaðistýrihópurinnheimasíðuþar

semdregnarerusamanupplýsingarervarðaeiginleika

ogútbreiðsluþessaraplöntutegundameðleiðbeining-

um um mögulegar aðgerðir til upprætingar þeirra. Á

síðunni gefst almenningi einnig tækifæri til að senda

innupplýsingarumvaxtarstaðialaskalúpínuogskóg-

arkerfilsenþannigmáámarkvissariháttfáyfirlityfir

útbreiðslutegundanna,m.a.íþvískynimarkastefnuum

mögulegaraðgerðir.

Íslenskirefurinn
Refurinn er eina upprunalega landspendýrið á Íslandi. Hann er talinn hafa numið

hér landásíðustu ísöld, lönguáðurenmennsettustaðá landinu.Refurinnerþví

einstakurogórjúfanlegatengduríslenskrináttúru.Ístærrasamhengieríslenskiref-

urinnjafnframtsérstakurvegnalangvarandieinangrunarfráöðrumrefastofnum.

Allnokkursjónarmiðþarfaðyfirvegaviðákvarðanirumveiðarárefográðstöfunfjár

tilþess,þ.e.hagsmunisauðfjárræktar,æðarræktarognáttúruverndar,enstjórnvöld

hafaákveðiðaðleggja30milljónirkrónatilrefaveiðaárið2013.Skipulagveiðanna

þarf að hafa framangreind sjónarmið að leiðarljósi, vega þau og meta, og beina

aðgerðum til þeirra svæða sem við á. Þá hefur umhverfis- og auðlindaráðherra

skipaðstarfshópfulltrúaríkisogsveitarfélagameðþaðhlutverkaðfarayfirnúver-

andifyrirkomulagogframkvæmdrefaveiðaaukminkaveiðameðsérstakaáherslu

áverkaskiptinguríkisogsveitarfélaga.Starfshópurinnskalskilatillögumsínumum

hugsanlegarbreytingaráfyrirkomulaginuíoktóber2013.
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Vernd un hafs ins
Langt er síð an menn átt uðu sig á mik il vægi þess að huga að skipu lagi og vernd un merki legra 
svæða á landi en minni at hygli hef ur beinst að haf svæð um í þessu sam hengi. Þetta er þó óðum 
að breyt ast enda hef ur haf ið að geyma mik il væg vist kerfi og auð lind ir sem þjóð ir heims reiða 
sig á, ekki síst sjáv ar út vegs þjóð eins og Ís lend ing ar. 

Ís land til nefndi tvö ný vernd ar svæði í net vernd ar svæða OSPAR-samn ings ins á ár inu 2012, 
haf svæð in um hverf is Eld ey og Surts ey sem bæði eru vernd uð með reglu gerð um. Á síð asta ári 
var einnig al þjóð legt vernd ar svæði sem ligg ur utan lög sögu OSPAR-ríkj anna stækk að um tals-
vert og tek ur það nú til haf rým is ins norð an við upp haf lega vernd ar svæð ið sem stofn að var 
2010. Mark mið ið með upp bygg ingu vernd ar svæða OSPAR er að byggja upp net vernd ar svæða 
sem er vel stjórn að og vernda þannig bú svæði og teg und ir sem eru í hættu á svæð inu.

Stofn að ur var starfs hóp ur um vernd ar svæði í haf inu sem hef ur það hlut verk að vinna að 
stefnu mót un varð andi mála flokk inn. Þá var sér stakri nefnd falið að gera út tekt á því lagaum-
hverfi sem gild ir um fram kvæmd ir og at hafn ir með strönd um lands ins og í efna hags lög sög-
unni og meta þörf fyr ir skýr ari regl ur þar um og hvort ástæða væri til að setja lög gjöf um 
skipu lag strand svæða. Nefnd in skil aði af sér skýrslu í sept em ber 2011 með nið ur stöð um og 
til lög um. Frá og með 1. sept em ber 2012 fer um hverf is- og auð linda ráðu neyt ið með skipu lag 
haf- og strand svæða og verð ur áfram unn ið að úr bót um á þessu sviði. 

Flutn ing ur fram andi líf vera milli haf svæða með kjöl festu vatni er vax andi vanda mál og 
áhyggju efni, m.a. vegna auk inn ar skipa um ferð ar og hlýn un ar sjáv ar. Árið 2010 var sett reglu-
gerð sem tak mark ar los un kjöl festu vatns til að koma í veg fyr ir að fram andi líf ver ur ber ist 
með því til haf svæða og stranda um hverf is Ís land. Reglu gerð in kveð ur á um bann við los un 
ómeð höndl aðs kjöl festu vatns inn an meng un ar lög sögu Ís lands. 
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Norð ur slóða mál
Ör hop un haf íss á norð ur slóð um og auk in efna hags um svif og sigl ing ar þar hafa beint sjón um 
manna að tæki fær um og ógn um á nyrstu svæð um heims. Ís lensk stjórn völd hafa eflt starf sitt 
í Norð ur skauts ráð inu, sem fjall ar að miklu leyti um um hverf is mál. Geng ið var frá loka drög um 
samn ings um sam vinnu við að gerð ir gegn ol íu meng un á veg um ráðs ins á fundi í Reykja vík 
2012 og stend ur til að skrifa und ir hann vor ið 2013. Á veg um PAME, vinnu hóps Norð ur-
skauts ráðs ins um vernd hafs ins, sem er hýst ur á Ak ur eyri, hef ur ver ið unn ið að um fangs miklu 
yf ir liti og til lög um um vernd og sjálf bæra nýt ingu Norð ur-Ís hafs ins, sem verð ur lok ið á þessu 
ári. Um hverf is- og auð linda ráð herra fékk sam þykkt ar í rík is stjórn til lög ur um auk ið sam starf 
stofn ana og ráðu neyta vegna auk inna sigl inga á norð ur slóð um og hugs an legra óhappa skipa 
við Ís lands strend ur. Um hverf is stofn un og Land helg is gæsl an skrif uðu und ir sam starfs samn ing 
um eft ir lit með meng un á sjó í lok árs 2012. Á sama tíma var kynnt vákort af haf svæð inu 
við Ís land, Fær eyj ar og Græn land, sem er mik il vægt tæki til að auð velda skipu lögð við brögð 
við bráða meng un. Al mennt hef ur vökt un á sigl ing um og við bún að ur við bráða meng un ver ið 
efld ur.

Borgarísjaki við Grænland.
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Sam ráð og upp lýs ing ar til al menn ings
Ár ósa samn ing ur inn trygg ir al menn ingi rétt til að gangs að upp lýs ing um, þátt töku í ákvarð-
ana töku og að gang að rétt látri máls með ferð í um hverf is mál um. Hann legg ur einnig áherslu á 
skyld ur okk ar allra til að vernda um hverf ið og er því mik il væg ur al þjóða samn ing ur.

Al þingi sam þykkti haust ið 2011 frum varp um úr skurð ar nefnd um hverf is- og auð linda mála og 
breyt ing ar á kæru á kvæð um ým issa laga er snerta um hverf ið. Þar með voru all ar þrjár stoð ir 
Ár ósa samn ings ins um að gang að upp lýs ing um, þátt töku al menn ings í ákvarð ana töku og að-
gang að rétt látri máls með ferð í um hverf is mál um í lög leidd ar hér á landi og hægt að full gilda 
hann í fram hald inu. Hann var full gilt ur fyr ir Ís lands hönd þann 20. októ ber 2011.

Ís land und ir rit aði Ár ósa samn ing inn árið 1998 og áður en til fram an greindr ar laga breyt ing ar 
kom höfðu tvær af þrem ur stoð um hans, þ.e. stoð in um að gang að upp lýs ing um og stoð in um 
þátt töku rétt indi al menn ings, ver ið lög fest ar á Ís landi en ekki var hægt að full gilda samn ing-
inn þar sem þriðja stoð in, um að gang að rétt látri máls með ferð, var ekki inn leidd hér á landi. 

Skipu lag og mann virki
Stór hluti þess um hverf is sem fólk dvel ur í stærst an hluta tíma síns er mann gerð ur. Lög gjöf á 
því sviði heyr ir að miklu leyti und ir um hverf is- og auð linda ráðu neyt ið og hef ur ver ið tek in til 
gagn gerr ar end ur skoð un ar að und an förnu. Ný skipu lags lög og mann virkja lög voru sam þykkt 
af Al þingi og tóku gildi 1. jan ú ar 2011. Mann virkja lög un um er ætl að að auka ör yggi og gæði 
mann virkja, efla neyt enda vernd, gera stjórn sýslu mann virkja mála sem skil virkasta, auka fag-
lega yf ir sýn í mála flokkn um og tryggja sam ræmt bygg ing ar eft ir lit um land allt. Með þeim var 
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Mann virkja stofn un sett á fót, en hún tók m.a. yfir ýmis verk efni Bruna mála stofn un ar sem var 
lögð nið ur á sama tíma. Í skipu lags lög um er kveð ið á um fjölda ný mæla en mark mið þeirra 
er að auka skil virkni, sveigj an leika og gæði við gerð skipu lags. Lög in gera ráð fyr ir auk inni 
þátt töku al menn ings við gerð skipu lags á ætl ana og í þeim er kveð ið á um lands skipu lags stefnu 
þar sem stjórn völd móta heild stæða sýn í skipu lags mál um.

Viða mikl ar reglu gerð ir hafa ver ið sett ar á grund velli bæði skipu lags- og mann virkja laga og 
voru báð ar unn ar í miklu sam ráði við hags muna að ila og sér fræð inga. Til laga að lands skipu-
lags stefnu var lögð fyr ir Al þingi í jan ú ar 2013, en náði ekki fram að ganga fyr ir þing lok. 
Lands skipu lags stefn unni er ætl að að sam þætta áætl an ir op in berra að ila um sam göng ur, 
byggða mál, nátt úru vernd, orku nýt ingu og aðra mála flokka sem varða land notk un með sjálf-
bæra þró un að leið ar ljósi.

Landupp lýs ing ar
Landupp lýs ing ar leika senni lega stærra hlut verk í dag legu lífi og starfi fólks og fyr ir tækja en 
flest ir gera sér grein fyr ir, allt frá því að vera nauð syn leg ur leið ar vís ir í ferð um fólks um land ið 
í formi landa korta og GPS-upp lýs inga til þess að hafa af ger andi áhrif á það hvar fólk bygg ir 
hí býli sín. Fyr ir tæki byggja mörg hver starf semi sína á landupp lýs ing um og næg ir þar að nefna 
orku veit ur og ferða þjón ustu, stað setn ing vega ræðst af landupp lýs ing um, korta þjón ust ur á 
borð við Google eru háð ar landupp lýs ing um og svo mætti lengi telja enda eru landupp lýs ing ar 
hvers kyns hnit sett ar upp lýs ing ar um fyr ir bæri í um hverf inu, bæði nátt úru leg og mann gerð. 

Samgöngustefnaráðuneytisins
Ráðuneytiðsettisérsamgöngustefnusumarið2010íþeimtilgangi

að hvetja starfsfólk ráðuneytisins til að nota vistvæna ferðamáta.

Stefnanfelurm.a.íséraðráðuneytiðgreiðirstrætisvagnakortfyrir

þaðstarfsfólksemaðjafnaðinotaralmenningssamgönguraukþess

semþaðkemurtilmótsviðþásemgangaeðahjólatilogfrávinnu

meðþvíaðgreiðaútlagðankostnaðuppaðákveðnumarki,t.d.vegna

hlífðarfatnaðar.Þáeráherslalögðávistvænanferðamátaívinnu,

s.s.vegnafundautanvinnustaðar,ogleitastviðaðnýtamöguleikatil

síma-ogfjarfunda.Vorufyrstusamgöngusamningarráðuneytisins

ogstarfsfólksþessundirritaðiríseptember2010.

Brunareglugerðir
Meðalmálaflokkaumhverfis-ogauðlindaráðuneytisinserubruna-

varnir en Mannvirkjastofnun fer með yfirumsjón með slökkvistarfi

sveitarfélaga.Nokkrarreglugerðirervarðaslökkviliðogbrunavarnir

voru settar á tímabilinu. Má þar nefna reglugerð um hlífðarbúnað

slökkviliðsmannasemkveðuráumþærkröfursemgerðarerutilslíks

búnaðar í því skyni að tryggja öryggi slökkviliðsmanna. Reglugerð

umþjónustuaðilabrunavarnaerætlaðaðtryggjaaðþjónustavegna

brunavarnaséafviðunandigæðumogaðbrunavarnirséuaðfullu

virkaráhverjumtíma.Sömuleiðistókgildireglugerðumslökkvitæki

sem ætlað er að tryggja að slík tæki séu af viðunandi gæðum og

þeimviðhaldið.
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Lög um grunn gerð fyr ir staf ræn ar landupp lýs ing ar voru sam þykkt á Al þingi 2011, en með 
þeim eru grund vall ar at riði svo kall aðr ar IN SPIRE-til skip un ar Evr ópu sam bands ins inn leidd 
sam kvæmt EES-samn ingn um. Lög in kveða á um upp bygg ingu grunn gerð ar landupp lýs inga 
á veg um stjórn valda í þeim til gangi að tryggja að gengi að slík um gögn um á Ís landi. Virk 
grunn gerð landupp lýs inga er tal in mik il væg ur þátt ur góðr ar og skil virkr ar stjórn sýslu, s.s. við 
ákvarð ana töku, stefnu mörk un og til að virkja al menn ing. Mark mið lag anna er að sam ræma 
og samnýta op in ber ar landupp lýs ing ar og þá einna helst í þágu um hverf is mála. 

Landupp lýs inga gátt var opn uð á vef Land mæl inga Ís lands en hún geym ir svoköll uð lýsigögn 
um landupp lýs ing ar þar sem hægt er að finna hvar nálg ast má gögn in, skoða þau og nálg ast 
ýmsa þjón ustu þeim tengda. 

Þá voru staf ræn kort og landupp lýs ing ar í vörslu Land mæl inga Ís lands gerð gjald frjáls. Gögn in 
eru not uð við ýmis verk efni á veg um stofn ana rík is ins, s.s. við eigna skrán ingu, skipu lags mál, 
nátt úru vernd, nátt úru vá, orku mál, rann sókn ir og op in ber ar fram kvæmd ir en einnig gagn ast 
þau al menn ingi og fyr ir tækj um með marg vís leg um hætti. Mark mið ið er að tryggja að gengi 
al menn ings að gögn un um og hvetja til auk inn ar notkunn ar, úr vinnslu og miðl un ar þeirra, t.d. 
á sviði ferða þjón ustu, op in berr ar stjórn sýslu og í mennta kerf inu.

Á kjör tíma bil inu gáfu Land mæl ing ar Ís lands út í fyrsta sinn sam eig in legt hæð ar kerfi fyr ir 
Ís land. Kerf ið er kall að Lands hæð ar kerfi Ís lands (ISH2004) og er út gáfa þess stór tíma mót í 
sögu land mæl inga á Ís landi. Á sama hátt og við mið un in ISN93 skap aði grund völl fyr ir alla til 
að vinna í sama hnita kerfi mun ISH2004 skapa grund völl fyr ir alla til að vinna í sama hæð ar-
kerfi. Eitt sam ræmt hæð ar kerfi er mik il vægt fyr ir ýms ar fram kvæmd ir, s.s. vega gerð og jarð-
ganga gerð og á ýms um svið um skipu lags og áætl ana gerð ar. Auk þess munu gögn in nýt ast við 
rann sókn ir á jarð skorpu hreyf ing um eða breyt ing um á yf ir borði sjáv ar.

Ör nefna sjá Land mæl inga Ís lands var opn uð á degi ís lenskr ar nátt úru 2011. Um er að ræða 
vefsjá þar sem finna má ör nefni úr ör nefna grunni Land mæl inga Ís lands en hann er unn inn í 
sam vinnu við nafn fræði svið Stofn un ar Árna Magn ús son ar í ís lensk um fræð um. 

Úr gangs mál
Neysla okk ar allra bygg ir á því að hrá efni og orka er sótt í auð lind ir jarð ar til fram leiðslu á 
varn ingi sem eft ir notk un manns ins end ar sem úr gang ur. Hins veg ar eru auð lind ir jarð ar inn ar 
tak mark að ar og því ber mann in um að fara eins spar lega með hrá efni og orku og kost ur er. Á 
sama hátt er mik il vægt að gæta þess að sem minnst falli úr hringrásinni í formi úr gangs sem 
nauð syn legt er að farga. 
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Það er því ekki að ósekju að úr gangs mynd un og sorp hirðu mál eru of ar lega á baugi þeg ar 
kem ur að um hverf is vernd. Á tíma bil inu hef ur ráðu neyt ið unn ið að stefnu mót un í mála flokkn-
um og óskaði í því skyni eft ir hug mynd um og ábend ing um frá al menn ingi, stjórn völd um og 
hags muna að il um um hvert bæri að stefna. Þær hug mynd ir sem bár ust voru not að ar í vinnu 
við lands á ætl un um með höndl un úr gangs 2013-2024, sem vænt an leg er í apr íl 2013. Þær 
end ur spegl ast einnig í frum varpi til laga um breyt ingu á lög um um með höndl un úr gangs 
sem lagt var fram í mars 2013. Frum varp inu er m.a. ætl að að inn leiða úr gangstil skip un Evr-
ópu sam band ins með það að mark miði að koma í veg fyr ir eða draga úr óæski leg um áhrif um 
úr gangs. Með al ann ars er gert ráð fyr ir að ráð herra gefi út al menna stefnu mörk un til að koma 
í veg fyr ir mynd un úr gangs og bæta end ur notk un, end ur nýt ingu og förg un hans. Lagt er til í 
frum varp inu að kom ið verði á sér stakri söfn un, m.a. á papp ír, málm um, plasti, gleri og líf ræn-
um úr gangi, og að unnt verði að losa slík an úr gang á að gengi leg an hátt. Þá er auk in áhersla 
lögð á fræðslu til al menn ings. 

Of an greind lands á ætl un hef ur ver ið rýnd með það fyr ir aug um að meta mis mun andi áhrif 
henn ar á kon ur og karla þar sem far ið var yfir starfs vett vang úr gangs með höndl un ar og end-
ur vinnslu. Auk þess voru met in áhrif á ólaun uð störf kynj anna á heim il um vegna auk inn ar 
flokk un ar og úr gangslos un ar.

Reglu gerð um brennslu úr gangs var breytt til að tryggja að all ar brennslu stöðv ar hefðu full-
nægj andi meng un ar varn ar bún að til vernd un ar um hverf is og heilsu al menn ings.

Sjálf bær þró un
Hug tak ið sjálf bær þró un var fyrst skil greint í skýrsl unni „Sam eig in leg fram tíð okk ar” (Our 
Comm on Fut ure) sem sam in var árið 1987 und ir for ystu Gro Harlem Brundtland, fyrr um for-
sæt is ráð herra Nor egs. Þar var hug tak ið skil greint sem sú 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 þörf um sín um. Síð an 
hef ur sjálf bær þró un ver ið leið ar stef í um hverf is mál um á al þjóða vísu og var m.a. meg in inn tak 
Ríó-ráð stefn unn ar um um hverfi og þró un sem hald in var árið 1992. 

Tutt ugu árum síð ar, í júní 2012, var hald in önn ur ráð stefna á sama stað und ir yf ir skrift inni 
Ríó+20, m.a. í því skyni að end ur nýja heit þjóð ar leið toga frá fyrri ráð stefn um og taka ákvarð-
an ir um frek ari að gerð ir til að tryggja sjálf bæra þró un í heim in um öll um. Í brennid epli voru 
spurn ing ar um hvern ig draga mætti úr fá tækt og jafna fé lags lega stöðu jarð ar búa jafn framt 
því að tryggja vernd nátt úru og um hverf is. Rík is stjórn Ís lands ákvað að leggja meg in á herslu 
á fjóra mála flokka í und ir bún ingi Ís lands fyr ir ráð stefn una: Mál efni hafs ins, land græðslu og 
sjálf bæra land nýt ingu, orku mál og kynja jafn rétti.

Frá Ríó+20 ráðstefnunni sem haldin var í júní 2012.
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Í að drag anda ráð stefn unn ar var full trú um fé laga sam taka og öðr um hag höf um boð ið að sækja 
kynn ing ar fundi þar sem áhersl ur Ís lands voru kynnt ar. Einnig var hald inn op inn kynn ing ar-
fund ur í sam starfi við Al þjóða mála stofn un og Stofn un Sæ mund ar fróða við Há skóla Ís lands.

Í loka yf ir lýs ingu Ríó+20 er mik-
il vægi hafs ins sem und ir stöðu 
fyr ir fæðu ör yggi mann kyns 
und ir strik að og ár ang ur náð ist 
varð andi nokk ur at riði sem Ís-
land lagði áherslu á, m.a. meng-
un, að gerð ir gegn brott kasti 
fisks og ólög leg um fisk veið um 
svo og að gerð ir til að vinna 
gegn súrn un sjáv ar. Í yf ir lýs ingu 
ráð stefn unn ar er árétt að mik il-
vægi þess að fram fylgja a lþjóð-
leg um skuld bind ing um á sviði 
land græðslu og land nýt ing ar og 
hvatt til sam ráðs vís inda manna 
við að byggja upp þekk ingu á 
hvern ig vinna má gegn land-
eyð ingu og byggja upp skadd að 
land á ný. Í yf ir lýs ingu um orku-
mál er lögð áhersla á mik il vægi 
þess að tryggja að gengi fólks að 

sjálf bær um nú tíma leg um orku auð lind um með meg in á herslu á end ur nýj an lega orku. Marg ar 
af til lög um Ís lands um jafn rétt is mál fengu hljóm grunn og má sjá þess stað í text an um. Hins 
veg ar náð ist ekki fram til laga um rétt kvenna til kyn- og frjó sem is heil brigð is en það fel ur m.a. 
í sér rétt kvenna til að stjórna barn eign um sín um. Und ir strik aði ráð herra í loka ávarpi sínu 
sér stak lega óá nægju Ís lands með að þetta mik il væga mál skyldi ekki kom ast inn í yf ir lýs ingu 
ráð stefn unn ar, ekki síst í ljósi þess að stjórn á fjölg un mann kyns er lyk il at riði í sjálf bærri þró un.

Umhverfisþing2009og2011
Sjálfbær þróun var meginefni VI. Umhverfisþings sem haldið var í

Reykjavík íoktóber2009.Áþinginuvoru lögðframdrögaðnýjum

áherslum„Velferðartil framtíðar”,semerstefnumótun Íslandsum

sjálfbæra þróun, og fjallað um þau á þinginu. Umhverfisráðherra

lagðisérstakaáhersluáaðtryggjaaðhugmyndirogtillögurkomandi

kynslóðarkæmuframviðendurskoðunstefnunnarogvarungtfólk

sérstaklegahvatttilaðtakaþáttíþinginu.Ítengslumviðþingiðvar

gefinútskýrslaundiryfirskriftinni„Umhverfiogauðlindir”.Ískýrsl-

unnierlagtmatáhvernigÍslandimiðaríátttilsjálfbærrarþróunar

átilteknumsviðum.

ÁVII.Umhverfisþingi,semhaldiðvaríoktóber2011áSelfossi,voru

náttúruverndarmál í forgrunni. Til að styrkja tengsl íslenskra og

danskra umhverfisverndarsamtaka ákvað ráðherra að bjóða Ellu

Mariu Bisschop-Larsen, formanni dönsku náttúruverndarsamtak-

anna,aðveraheiðursgesturþingsinsensamtökinfögnuðu100ára

afmæliþaðár.MeginumfjöllunarefniþingsinsvarHvítbókumlög-

gjöftilverndarnáttúruÍslandseníhennierúttektálagalegristöðu

náttúruverndarmálahérálandi.Eftirkynninguábókinnivarfjallað

umhanabæðialmenntogeinstakaþættiíheimskaffiogmálstofum.

Vistvæninnkaupoggrænnríkisrekstur
Árleganemainnkaupríkisinsum150milljörðumkróna.Meðkaup-

mættisínumogeftirspurngeturríkiðþvíhaftgríðarlegáhrifáþróun

á markaði; á vöru- og þjónustuframboð og verið drifkraftur ný-

sköpunar.ÍtillögumAlþingisumeflingugrænahagkerfisinserlögð

áherslaáaðríkiðverðifyrirmyndogskapiaðstæðurfyrirgrænthag-

kerfi,m.a.ígegnumvistvæninnkaupogmarkvisstumhverfisstarf.

Umhverfis-ogauðlindaráðherraogfjármála-ogefnahagsráðherra

undirrituðuíapríl2013nýjastefnutilfjögurraáraumvistvæninn-

kaupoggrænanríkisrekstur.Ístefnunnierfjallaðumhvernigsam-

þættamáumhverfissjónarmiðgóðuminnkaupaháttumhjáríkinuog

hvernigopinberiraðilargetagertrekstursinngrænni.Áherslaríkis

og sveitarfélaga á vistvæn innkaup hefur þegar haft veruleg áhrif

ámarkaðinn.DæmiumþaðerfjölgunSvansvottaðrafyrirtækjaúr

4í25frásamþykktsíðustustefnu,semteljamábeinaafleiðinguaf

umhverfiskröfumíútboðumopinberraaðila.
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Mennt un til sjálf bærni
Eitt öfl ug asta tæk ið til að auka skiln ing á nauð syn sjálf bærni er fræðsla og mennt un barna 
og ung menna og var áhersla á því sviði auk in til muna á tíma bil inu. Um hverf is fræðslu ráð og 
Land vernd efndu til mál þings um mennt un til sjálf bærni haust ið 2009 í að drag anda þess að 
áhersl ur þar að lút andi voru í fyrsta skipti sett ar fram í stefnu mörk un Ís lands um sjálf bæra 
þró un, „Vel ferð til fram tíð ar”. Vor ið 2011 tóku svo gildi nýj ar að al námskrár fyr ir leik-, grunn- 
og fram halds skóla en í þeim eru skil greind ir sex grunn þætt ir mennt un ar og er sjálfbærni 
einn þeirra.

Ís lensk stjórn völd hafa lengi ver ið bak hjarl Græn fána verk efn is Land vernd ar, sem ber heit ið 
„Skól ar á grænni grein” (Eco-Schools). Um er að ræða al þjóð legt verk efni sem Land vernd hef ur 
rek ið hér á landi í 10 ár en þátt töku skól ar miða að því að geta flagg að al þjóð legu við ur kenn-
ing unni Græn fán an um sem veitt er fyr ir um hverf is starf og stefnu skól ans í um hverf is mál um. 
Í lok árs 2011 var geng ið frá þriggja ára styrkt ar samn ingi um hverf is ráðu neyt is, mennta mála-
ráðu neyt is og Land vernd ar vegna þessa verk efn is.
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Eld gos
Þótt eld gos in á Fimm vörðu hálsi og í Eyja fjalla jökli árið 2010 og í Grím svötn um 2011 hafi 
orð ið til efni ít ar legr ar um fjöll un ar í fjöl miðl um um all an heim vegna áhrifa þeirra á flug-
sam göng ur urðu áhrif þeirra mun meiri og lang vinn ari með al fólks í grennd við um brot in og 
víð ar á Ís landi. Gos in ollu ómæld um óþæg ind um og fjár tjóni hjá bænd um og öðr um íbú um 
í næsta ná grenni við eld stöðv arn ar og er ösku fjúk í kjöl far gos anna víða enn til vand ræða. 

Grip ið var til ým issa að gerða í því skyni að draga úr þess um áhrif um. Með al ann ars sam þykkti 
rík is stjórn in í því skyni að hefta ösku fok 40 millj óna króna fjár veit ingu til styrk ing ar gróð urs á 
svæð um þar sem mik ið ösku fall varð. Und ir rit uð var vilja yf ir lýs ing ráðu neyt is ins og við skipta- 
og ný sköp un ar ráðu neyt is Bret lands um sam starf þjóð anna á sviði rann sókna og eft ir lits með 
eldsum brot um á Ís landi og um hverf is á hrif um og áhættu af völd um þeirra. Þá sam þykkti rík-
is stjórn in að hefja viða mikla vinnu við hættu mat fyr ir eld gos á Ís landi en margt bend ir til þess 
að tíma bil auk inn ar eld virkni sé haf ið. Er áætl að að mat ið taki 15 - 20 ár en fyrsti áfang inn 
er verk efni til þriggja ára.

Eldgosið í Eyjafjallajökli, í maí 2010. Gosmökkur yfir Ormskoti í Fljótshlíð.

Eldgos á Fimmvörðuhálsi í apríl 2010.Á Fimmvörðuhálsi í apríl 2010.
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End ur bæt ur í stjórn sýslu 
Und ir um hverf is- og auð linda ráðu neyt ið heyr ir gríð ar lega um fangs mik il lög gjöf sem snert ir 
dag legt líf flestra lands manna og stór an hluta þeirra fram kvæmda sem ráð ist er í. Það skipt ir 
því miklu að vand að sé til verka við af greiðslu ráðu neyt is ins. Hér eru nefnd þrjú dæmi um 
úr bæt ur í starf semi ráðu neyt is ins sem ráð ist hef ur ver ið í á und an förn um árum.

Í kjöl far birt ing ar skýrslu rann sókn ar nefnd ar Al þing is fól ráð herra starfs mönn um ráðu neyt-
is ins að fara yfir til tekna kafla í skýrsl unni með það fyr ir aug um að kanna hvort þar væri að 
finna ábend ing ar um at riði sem sér stak lega væri vert að leggja áherslu á í störf um ráðu-
neyt is ins eða jafn vel kall aði að ein hverju leyti á breytt vinnu brögð inn an þess. Það var mat 
vinnu hóps ins að í öll um að al at rið um væri við höfð góð stjórn sýsla í ráðu neyt inu, þótt stöðugt 
þurfi að skerpa og bæta vinnu brögð og með ferð ein stakra mála.

Með al þess sem talið er efla yf ir stjórn ar- og eft ir lits hlut verk ráð herra gagn vart stofn un um eru 
ár ang urs stjórn un ar samn ing ar og í des em ber 2010 höfðu þeir ver ið gerð ir við all ar stofn an ir 
ráðu neyt is ins. Samn ing arn ir eru grund völl ur áætl ana gerð ar, stefnu mót un ar og ár ang urs mats. 
Þannig mynda rekstr ar á ætl an ir, verk efna á ætl an ir og mark miða setn ing eina heild sem er 
grund völl ur form legra sam skipta ráðu neyt is ins og stofn ana þess. Einnig skila stofn an ir ráðu-
neyt is ins nið ur stöð um áætl ana í upp hafi hvers árs með upp lýs ing um um hvort og hvern ig 
sett um mark mið um var náð.

Í byrj un árs 2011 fór ráð herra þess 
á leit við Rík is end ur skoð un að fram 
færi stjórn sýslu út tekt á af skipt um 
ráðu neyt is ins, Um hverf is stofn un-
ar, sveit ar fé laga og ann arra að ila af 
eldri sorp brennslu stöðv um. Þetta 
var gert í ljósi um ræðu um dí oxín-
meng un frá sorp brennslu stöð inni 
Funa á Ísa firði og mögu lega teng-
ingu henn ar við mæl ing ar á dí oxín-
meng un í mjólk ur af urð um frá býli í 
ná grenni stöðv ar inn ar. Rekst ur eldri 
sorp brennslu stöðva byggði á und an-
þágu frá til skip un ESB sem veitt var 
með skil yrð um 2003. Taldi Rík is end-
ur skoð un þeim skil yrð um ekki hafa 
ver ið full nægt og að um hverf is yf-
ir völd hefðu ekki met ið nægj an lega 
hvaða áhættu und an þág an hefði í 
för með sér fyr ir um hverfi og mann-
líf í ná grenni þeirra stöðva sem féllu 
und ir hana. Um hverf is stofn un og 
ráðu neyt ið bættu í fram hald inu eft-
ir lit með meng andi starf semi og hafa 
sér á kvæði fyr ir eldri sorp brennslu-
stöðv ar ver ið felld úr gildi.
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Laga setn ing á sviði meng un ar mála
Sú meg in regla um hverf is rétt ar ins sem köll uð hef ur ver ið meng un ar bóta regl an (Pollut er pays 
principle) fel ur það í sér að sá sem veld ur meng un bæti það um hverfistjón sem af henni hlýst 
og beri kostn að inn. Með lög um um um hverf is á byrgð sem sam þykkt voru á Al þingi í júní 2012 
var þessi regla inn leidd í ís lensk an rétt. Með lög un um voru því í fyrsta skipti sett ar hér á landi 
regl ur um skyld ur rekstr ar að ila til að koma í veg fyr ir tjón eða bæta úr því og bera kostn að af 
við eig andi ráð stöf un um í því sam bandi.

Árið 2010 var sett reglu gerð sem kveð ur á um heilsu vernd ar mörk brenni steins vetn is með það 
að mark miði að draga úr meng un brenni steins vetn is frá jarð hita virkj un um og mögu leg um 
nei kvæð um áhrif um henn ar á heilsu fólks. Sam kvæmt reglu gerð inni eiga fyr ir tæki sem reka 
jarð varma virkj an ir að setja upp mæli stöðv ar og fylgj ast með los un brenni steins vetn is. Með 
því á að tryggja nægi leg ar og sam ræmd ar mæl ing ar á styrk brenni steins vetn is í and rúms lofti 
og að þeim upp lýs ing um sé miðl að til al menn ings.

Sér á kvæði um starf andi sorp brennslu stöðv ar voru felld úr gildi með breyt ingu á reglu gerð 
um brennslu úr gangs í mars 2012. Hafði það í för með sér að all ar ís lensk ar sorp brennslu-
stöðv ar áttu að upp fylla sömu kröf ur og gerð ar eru til sam bæri legr ar starf semi á Evr ópska 
efna hags svæð inu eigi síð ar en 1. jan ú ar 2013. Breyt ing arn ar voru lið ur í við brögð um stjórn-
valda við mæl ing um sem sýndu hátt gildi dí oxíns í ná grenni sorp brennslu stöðva á Ísa firði, í 
Vest manna eyj um, á Svína felli og Kirkju bæj ar klaustri. Þess um stöðv um hef ur nú ver ið lok að.
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