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græna hagkerfisins á Íslandi LANDVERND

Stjórn Landverndar fagnar því að fram sé komin tillaga um eflingu græns hagkerfis hér á landi. Það er 
mat stjórnar að undirbúningur þingsályktunartillögunnar beri þess merki að vandað hafi verið til 
verka. Það er sérstakt fagnaðarefni að fulltrúar allra stjórnmálaflokka á Alþingi hafi nær 
undantekningarlaust náð samstöðu um þær tillögur sem nú liggja fyrir.

Í ljósi mannfjölgunar og aukinnar orkunotkunar er óhætt að fullyrða að enginn annar tími í sögu 
mannkyns jafnist á við 20. öldina. Algjörar grundvallarbreytingar hafa orðið á sambandi manns og 
náttúru, sér í lagi í kjölfar síðari heimsstyrjaldar. Okkur hefur því vart gefist tóm til að átta okkur á 
hinni nýju heimsmynd og þeim afleiðingum sem henni fylgja. Kastljósinu hefur eðlilega verið beint að 
jákvæðum hliðum þessarar þróunar, t.d. aukinni framleiðslu matvæla, hækkun meðalaldurs og 
greiðari samgöngum. Neikvæðar hliðar þessarar þróunar eru hins vegar til staðar og aukast í ríkari 
mæli. Mengun hefur aukist gríðarlega, jarðvegs- og sjávarauðlindir fara þverrandi, regnskógar minnka 
og alvarlegar breytingar eru að verða á vistkerfum jarðar, t.d. með eyðingu ósonlagsins, hlýnun 
loftslags og súrnun sjávar. Þessi þróun nefnist í einu orði vistkreppa.

Nú þegar mannkynið telur orðið sjö milljarða og stefnir í rúma 9 milljarða um miðja þessa öld er 
mikilvægara en nokkru sinni fyrr að draga úr álagi á náttúru og auðlindir jarðar. Ekki síst er mikilvægt 
að draga úr misskiptingu auðlindanýtingar og neyslu milli þjóða og heimshluta. Ban Ki-Moon, 
aðalritari Sameinuðu þjóðanna, sagði nýverið að þjóðir heims verði að grípa til aðgerða til að bæta 
velferð þjóða heims, ekki einungis þeirra ríkustu, á tímum þegar auðlindir jarðar eru undir svo miklu 
álagi sem raun ber vitni. Í nýlegri skýrslu Þróunaráætlunar Sameinuðu þjóðanna (UNDP) segir að 
lífsskilyrði í fátækustu ríkjum heims muni versna verði ekki gripið til róttækra aðgerða til að hægja á 
loftslagsbreytingum; hindra frekari umhverfisspjöll og draga úr ójöfnuði á milli og innan þjóða. Í 
skýrslunni sem ber heitið Sjálfbærni og sanngirni: Betri fram tíð fyrir alla er því haldið fram að 
sjálfbært umhverfi verði best tryggt með því að draga úr ójöfnuði, auka jafnrétti kynjanna auk 
nauðsynlegra hnattrænna aðgerða í orkuframleiðslu og verndun vistkerfa. Höfundar skýrslunnar spá 
því að verði ekkert að gert, muni umhverfisspjöll; allt frá þurrkum í Afríku sunnan Sahara, til 
hækkunar yfirborðs sjávar við strendur láglendra landa á borð við Bangladesh; valda allt að 50% 
hækkun matvælaverðs í heiminum og samtímis snúa við þeirri viðleitni að auka aðgang milljarða 
manna að drykkjarvatni, hreinlætisaðstöðu og orku, sérstaklega í suður Asíu og Afríku sunnan Sahara 
(Human Development Report 2011. Sustainability and Equity: A Better Future for All).



Þrátt fyrir núverandi efnahagserfiðleika á Íslandi er þjóðin meðal þeirra ríkustu í heimi. Orkunotkun á 
mann er sú mesta sem þekkist í heiminum (Raforkuspá 2010-2050. Orkustofnun 2011). Íslenska 
þjóðin framleiðir fimm sinnum meiri raforku en hún þarf til almennra nota (Orkustefna fyrir Ísland. 
Stýrihópur um mótun heildstæðrar orkustefnu 2011), við eigum gnægð af hreinu vatni, við 
framleiðum tíu sinnum meira af próteini en við neytum (Fréttatíminn 3.-5.júní 2011) og við eigum 
náttúruverðmæti sem laða að fjölda erlendra ferðamanna. Af þessu leiðir að Íslendingar eru yfirstétt í 
hnattrænum skilningi og bera sem slíkir ríka ábyrgð á lausn vistkreppunnar. Tillaga til þingsályktunar 
um eflingu græna hagkerfisins á Íslandi verður að taka mið af því.

Í þessu ljósi telur stjórn Landverndar að í tillögu til þingsályktunar um eflingu græns hagkerfis þurfi að 
leggja meiri áherslu á betri nýtingu auðlinda, minni neyslu og ríkari ábyrgð á alþjóðavísu en nú er 
gert. Þær áherslur eiga að vera grundvallarmarkmið græns hagkerfis á Íslandi. Þess vegna vill stjórn 
Landverndar koma eftirfarandi ábendingum og tillögum á framfæri:

1. Stjórn Landverndar fagnar sérstaklega tillögu um að framfarastuðullinn verði reiknaður og 
birtur samhliða vergri landsframleiðslu. Samtökin hvetja til þess að undirbúningur þessa 
verkefnis verði hafinn tafarlaust svo það komist til framkvæmda sem fyrst.
Umræða um efnahags- og atvinnumál hefur byggst um of á mælingu á hagvexti sem er í sjálfu 
sér mjög ófullkominn mælikvarði á velgengni þjóða. Hagvöxtur og verg landsframleiðsla veita 
mjög takmarkaða sýn á samfélagið og taka t.d. ekki tillit til umhverfisspjalla og ósjálfbærrar 
nýtingar auðlinda.

2. Stjórn Landverndar leggur til að vistspor þjóðarinnar (Ecological Footprint) verði reiknað ár 
hvert. Með útreikningi vistspors er reynt að meta ágang manna á jörðina með því að mæla 
neyslu þeirra á frumframleiðni og bera saman við frumframleiðnigetu jarðar. Vakin er athygli 
á rannsókn Sigurðar Eybergs Jóhannessonar við Háskóla Íslands á vistspori Íslands árið 2010 
sem leiddi í ljós að Íslendingar eru neyslufrekasta þjóð jarðar. Meðal Íslendingur tekur meira 
til sín af auðlindum jarðar en meðal íbúi nokkurrar annarrar þjóðar. Að mati stjórnar 
Landverndar þarf að endurtaka þessa rannsókn á hverju ári og þróa vistsporið sem 
mælikvarða á umhverfisáhrif þjóðarinnar.

3. Stjórn Landverndar leggur til að í tillögu til þingsályktunar um eflingu græna hagkerfisins 
verði áhersla lögð á efnahagslegan stöðugleika. Íslenskt hagkerfi hefur farið reglulega í 
gegnum mikil þensluskeið með tilheyrandi efnahagskreppum í kjölfarið. Hætt er við að slíkar 
efnahagssveiflur leiði til aukinnar og ósjálfbærrar ásóknar í auðlindir og dragi þannig úr 
grænum áherslum í efnahagsmálum.

4. Hlutur ferðaþjónustu fer vaxandi innan íslenska hagkerfisins og talið er að um 600.000 
ferðamenn komi hingað til lands á þessu ári. Þessi þróun eykur álag á náttúru og auðlindir. 
Auknar samgöngur til og frá landinu leiða til aukinnar losunar gróðurhúsalofttegunda og 
fjölgun ferðamanna eykur ágang á fjölförnum náttúrusvæðum. Stjórn Landverndar leggur til 
að brugðist verði við þessari þróun með því að veita auknu fé til eflingar innviða fjölfarinna 
ferðamannasvæða. Þannig yrði stuðlað að frekari verndun þeirra. Tekjur af gistináttagjaldi 
gætu nýst til þessara verkefna í ríkari mæli en raunin er nú. Þá leggur stjórn Landverndar 
einnig til að landgræðsla, skógrækt og endurheimt votlendissvæða verði efld til muna með 
það að markmiði að binda gróðurhúsalofttegundir til mótvægis við losun



gróðurhúsalofttegunda frá ferðaþjónustu. Þessi verkefni má til dæmis fjármagna með 
kolefnisgjaldi og gistináttagjaldi.
Með þessum aðgerðum yrði dregið úr neikvæðum áhrifum ferðaþjónustu hér á landi.

5. Víðerni hér á landi eru talin meðal síðustu stóru víðerna Evrópu. Sú ábyrgð hvílir á núlifandi 
kynslóðum að varðveita þessi miklu auðæfi. Verndun víðerna felur einnig í sér tækifæri til 
eflingar græna hagkerfisins, m.a. á sviði ferðaþjónustu. Rannsóknir sýna að 90% erlendra 
ferðamanna nefna að náttúra Íslands hafi áhrif á ákvörðun um Íslandsferð og rúm 50% nefna 
öræfin. Íslensk víðerni hafa minnkað mikið á síðustu árum og áratugum. Nýleg rannsókn 
leiddi í ljós að þau minnkuðu um 68% frá 1936 til 2010 samkvæmt þeirri skilgreiningu víðerna 
sem er að finna í náttúruverndarlögum. Íslensk víðerni eru því auðlind í útrýmingarhættu. Því 
leggur stjórn Landverndar áherslu á að í þingsályktunartillögu um grænt hagkerfi verði gerð 
tillaga um vernd víðerna.

6. Stjórn Landverndar leggur til að í þingsályktunartillögunni verði gerð tillaga þess efnis að 
íslensk stjórnvöld taki frumkvæði í málefnum sjávar á alþjóðlegum vettvangi, m.a. á vettvangi 
Sameinuðu þjóðanna. Styðja verður tillögur um leiðir til að stöðva rányrkju og eyðileggingu á 
lífríki úthafanna þar sem samningar um fiskveiðistjórnun gilda ekki.

7. Landvernd leggur til að í þingsályktunartillögunni verði gerð tillaga um að íslensk stjórnvöld 
efli enn frekar þá skólastofnanir Sameinuðu þjóðanna sem reknir eru hér á landi, þ.e. 
jarðhitaskóla, sjávarútvegsskóla og landgræðsluskóla. Skólarnir stuðla að bættri 
auðlindanýtingu í þróunarríkjunum. Með eflingu þeirra væri unnið í anda sjálfbærrar þróunar 
og græns hagkerfis með áherslu á þá framtíðarsýn sem þingsályktunartillagan byggir á, þar á 
meðal menntun til sjálfbærni og sjálfbæran orkubúskap.

8. Vatnsskortur er víða orðinn mikið vandamál. Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu 
þjóðanna (FAO) hefur spáð því að árið 2025 muni 1,8 milljarður fólks búa á svæðum þar sem 
vatnsskortur ríkir og tveir þriðju hlutar mannkyns munu búa við ástand þar sem of mikið álag 
er á vatnsauðlindinni. Í ljósi þessara framtíðarhorfa og þeirra verðmæta sem falin eru í 
vatnsauðlindum Íslendinga leggur stjórn Landverndar til að fjallað verði sérstaklega um vernd 
þeirra í þingsályktunartillögu um eflingu græna hagkerfisins.

9. Það er mat stjórnar Landverndar að nýsamþykkt lög um leit, rannsóknir og vinnslu kolvetnis 
stangist á við eðli og áherslur græns hagkerfis, enda stuðla þau að aukinni losun 
gróðurhúsalofttegunda.
Í nýútgefinni skýrslu Alþjóða orkumálastofnunarinnar (IEA) segir að ef ekki verði gerðar 
miklar breytingar á orkukerfi heimsins á næstu fimm árum þá verði engin leið að koma í veg 
fyrir hörmulegar afleiðingar loftslagsbreytinga. Á liðnu ári losaði mannkynið 30,6 gígatonn 
(Gt) koltvísýrings út í andrúmsloftið með brennslu jarðefnaeldsneytis og hefur losunin aldrei 
verið meiri þrátt fyrir núverandi efnahagsþrengingar. IEA spáir því að orkuþörf muni aukast 
um 40% frá 2009 til 2035 með tilheyrandi aukinni losun gróðurhúsalofttegunda (World 
Energy Outlook 2011). Í drögum að nýrri skýrslu Loftslagsnefndar Sameinuðu þjóðanna (IPCC) 
segir að vísindamenn telji sig því sem næst sannfærða um að áframhaldandi hlýnun muni 
valda auknum öfgakenndum hitabylgjum og þurrkum á sumum svæðum en aukinni



úrhellisrigningu og flóðum á öðrum. Skýrsla IPCC verður gefin út á loftslagsráðstefnu 
Sameinuðu þjóðanna í Durban í Suður Afríku í desember næstkomandi.
Í ljósi þessarar alvarlegu stöðu leggur stjórn Landverndar til að í þingsályktunartillögu um 
eflingu græna hagkerfisins verði gerð tillaga þess efnis að olíuleit við Ísland verði slegið á frest 
með hagsmuni komandi kynslóða í huga. Það yrði markvert framlag Íslands til að hægja á 
aukningu losunar gróðurhúsalofttegunda á heimsvísu. Gera má ráð fyrir að slík ákvörðun 
myndi vekja heimsathygli og efla umhverfisvæna ímynd Íslands og íslensks hagkerfis til muna.

10. Í greinargerð með þingsályktunartillögunni segir að lýðræðisleg aðkoma almennings að 
ákvarðanatöku um umhverfismál og framkvæmdir séu einn af hornsteinum græns hagkerfis. 
Stjórn Landverndar tekur undir þetta en vekur athygli á að í þingsályktunartillögunni er ekki 
að finna beinar tillögur um aukið lýðræði. Stjórn Landverndar hvetur til þess að úr því verði 
bætt og að gerðar verði tillögur um aukna aðild almennings að ákvörðunum um 
umhverfismál og framkvæmdir, t.d. með íbúakosningum í sveitarfélögum og 
þjóðaratkvæðagreiðslum.

11. Hér á landi er hlutfallslega einn stærsti floti einkabíla í nokkru ríki og afar hátt hlutfall 
eyðslufrekra bíla. Ísland er með hæstu skráðu koltvísýringslosun nýskráðra fólksbíla af öllum 
löndum á evrópska efnahagssvæðinu og þrátt fyrir að meðaltalslosun hafi lækkað á síðustu 
árum hefur heildarlosun aukist. (Aðgerðaáætlun í loftslagsmálum. Umhverfisráðuneytið 
2010). Með þetta í huga leggur stjórn Landverndar til að í þingsályktunartillögunni verði gerð 
tillaga um eflingu almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu í svipuðum anda og kemur 
fram í ályktun aðalfundar Landverndar 26. maí 2011:
,,Aðalfundur Landverndar hvetur stjórnvöld til að hefja án tafar átak til að efla 
almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu. Gripið hefur verið til niðurskurðar í  
almenningssamgöngum vegna erfiðrar fjárhagsstöðu sveitarfélaga á sama tíma og kannanir 
sýna viðsnúning í  viðhorfi almennings til almenningssamgangna. Nú vilja flestir bæta 
almenningssamgöngur, minnka umferð einkabíla og bæta hjóla- og göngustíga.
Með átaki í  almenningssamgöngum er meðal annars átt við tíðari ferðir almenningsvagna og 
bætt aðstaða farþega íbiðskýlum. Ríkissjóður getur fjármagnað slíkt átak, t.d. með tekjum af 
kolefnisgjaldi.
Fá dæmi er um aðgerð sem sameinar hagkvæmni, umhverfisvernd og velferð með sama hætti 
og efling almenningssamgangna. Átak af slíku tagi myndi spara gjaldeyri, bæta kjör 
almennings og draga úr umferð og mengun. Þróun af því tagi væri sambærileg þeirri byltingu 
sem varð á lífsskilyrðum þjóðarinnar þegar hún hitaveituvæddist íkjölfar olíukreppunnar á 
áttunda áratug 20. aldar. Hér er því um að ræða gríðarlegt tækifæri sem stjórnvöld verða að 
grípa."

12. Það er mat Landverndar að ástand mengunarvarnarmála hér á landi sé ekki í anda græns 
hagkerfis og að úr því þurfi að bæta. Aðalfundur Landverndar haldinn 26. maí 2011 lýsti yfir 
áhyggjum af aukinni tíðni mengunarslysa og ófullnægjandi eftirliti með þeim málum 
hérlendis:
,,Fréttir a f díoxínmengun frá sorpbrennslustöðvum, flúormengun frá álverum á 
Grundartanga, brennisteinsvetnis-mengun frá Hellisheiði og mengun vegna frárennslis hafa 
nýlega litið dagsins ljós.



Óviðunandi er að umhverfisyfirvöld virðast hafa brugðist eftirlitsskyldu sinni eins og fram  
kemur ínýlegri úttekt Ríkisendurskoðunar. Það verklag að láta fyrirtækin sjá lf að mestu um 
eftirlitið er greinilega ófullnægjandi. Breyta þarf verklagsreglum, auka þarf tíðni 
skyndikannana eftirlitsaðila og beita þarf sektum í  meira mæli. Skýrsla Ríkisendurskoðunar til 
umhverfisráðuneytisins og Umhverfisstofnunar verður vonandi til þess að bæta vinnubrögð 
og koma þessum málum íbetri horf."
Landvernd hvetur til þess að í þingsályktunartillögunni verði lögð fram tillaga um að bætt 
verði úr veikburða lagaumhverfi á þessu sviði, slöku eftirliti, óljósri ábyrgð eftirlitsaðila og 
vanhöldum við miðlun mikilvægra upplýsinga til almennings.

13. Landvernd leggur til að framkvæmd tillögu númer 48 í þingsályktunartillögunni verði frestað. 
Tillaga þessi fjallar um að Ísland verði kynnt sem grænt hagkerfi fyrir kaupendum vöru og 
þjónustu, fjárfestum og ferðamönnum. Fram kemur að tillöguna eigi að framkvæma fyrir 
árslok 2012. Það er mat stjórnar Landverndar að íslenska hagkerfið uppfylli ekki þær kröfur 
sem gera verði til græns hagkerfis. Íslenska þjóðin losar mikið magn gróðurhúsalofttegunda 
miðað við höfðatölu, jarðhiti er í sumum tilfellum nýttur á ósjálfbæran hátt, orkunotkun er 
meiri en almennt gerist og almenn neysla er umfram það sem gerist hjá flestum þjóðum. 
Íslendingar standa aftarlega í samanburði við margar þjóðir á sviði endurvinnslu og Alþingi 
hefur nýverið samþykkt að hefja olíuleit í íslenskri landhelgi. Þetta eru bara nokkur dæmi sem 
leiða í ljós að íslenska hagkerfið á langt í land með að geta kallast grænt. Það væri því eins og 
að selja gallaða vöru að kynna íslenskt hagkerf undir þessum formerkjum erlendis. Landvernd 
telur því að þessum lið eigi að fresta þar til betri árangur hefur náðst á þessu sviði.

14. Á bls. 7 í þingsályktunartillögunni segir: ,,Rannsóknir benda til að ástæðuna fyrir hnignun 
vistkerfa á heimsvísu megi rekja til þróunar sem hófst með iðnbyltingunni á síðari hluta 18. 
aldar." Það er engum vafa undirorpið að iðnbyltingin hefur leitt til hnignunar vistkerfa og 
þess vegna telur stjórn Landverndar að hér sé um villandi orðalag að ræða. Umfjöllun um 
áhrif iðnvæðingar á umhverfið má meðal annars finna í Þúsaldarskýrslu Sameinuðu þjóðanna. 
(Millennium Ecosystem Assessment 2005).

15. Á bls. 7 í þingsályktunartillögunni segir að uppbygging græns hagkerfis í anda sjálfbærrar 
þróunar geri ekki það tilkall til Íslendinga samtímans að þeir afsali sér lífsgæðum í þágu 
ófæddra landa sinna. Landvernd gerir athugasemd við þessa fullyrðingu, enda eru lífsgæði 
ekki skilgreind í þingsályktunartillögunni. Þess vegna er óljóst við hvað er átt.
Auk þess telur stjórn Landverndar að í ljósi þeirra upplýsinga sem komið hafa fram í fjölda 
opinberra gagna um stöðu auðlindamála og loftslagsbreytinga þá sé óráðlegt að fullyrða að 
lífsstíll á Vesturlöndum þurfi ekki að taka nokkrum breytingum á komandi árum. Þar með er 
ekki sagt að draga þurfi úr lífsgæðum þótt lífsstíll og neyslumynstur þurfi að breytast.

16. Á bls. 10 í þingsályktunartillögunni er jarðhiti talinn upp sem endurnýjanleg orka. Landvernd 
vekur athygli á að þó svo kunni að vera þá eru til dæmi um ósjálfbæra nýtingu jarðhita hér á 
landi. Einstök jarðhitakerfi eru varmanámur ef nýting er umfangsmikil, þ.e. umtalsvert 
umfram náttúrulegt varmatap. (Jarðhiti á Íslandi. Eðli auðlindar og ending. Viðauki við skýrslu 
verkefnisstjórnar um 2. áfanga rammaáætlunar).
Í þessu samhengi er rétt að benda á upplýsingar sem koma fram í frummatsskýrslu Orkuveitu



Reykjavíkur um jarðhitanýtingu við Gráuhnúka fyrir Hellisheiðarvirkjun. Þar er fjallað er um 
vinnslugetu svæðisins: ,,Vinnslusaga Hellisheiðarvirkjunar er stutt og þekking á 
jarðhitakerfinu ekki nægjanleg enn til að sjálfbær vinnslugeta sé þekkt. Vegna þessa er 
jarðhitavinnsla á vinnslusvæði Hellisheiðarvirkjunar skilgreind sem ágeng til skemmri tíma 
litið." (bls. 33). Á bls. 40 segir svo í frummatsskýrslunni: ,,/ ljósi reikninga úr hermilíkani er 
metið að áhrif á orkuforðann a f 303 MWe framleiðslu á rafmagni í  Hellisheiðarvirkjun verði 
nokkuð neikvæð miðað við 30 ára spátímabil. Þrýstingur og berghiti lækka töluvert á svæðinu 
á vinnslutímanum. E f vinnslu yrði hætt er talið að þrýstingur á svæðinu jafni sig að mestu á 
50 árum og nær algjörlega á 100 árum. Það tekur hitann hins vegar yfir 1000 ár að jafna sig 
til fulls. Áhrifin eru afturkræf til lengri tíma litið. Samkvæmt spám má gera ráð fyrir að eftir 
árið 2040 verði orðið erfitt að halda óbreyttri vinnslu áfram, hvíla þurfi svæðið eða draga úr 
vinnslu."
Í þessu ljósi vill stjórn Landverndar undirstrika að þó að jarðhitinn sé skilgreindur sem 
endurnýjanleg orka þá getur sú orka verið nýtt á ágengan og ósjálfbæran hátt. Slík nýting er 
hvorki í anda sjálfbærrar þróunar né græns hagkerfis.

17. Landvernd gerir athugasemd við orðalag á bls. 13. Þar segir: ,,Meginmarkmið með
umbreytingunni yfir í  grænt hagkerfi er að ekki þurfi lengur að velja á milli efnahagslegs 
vaxtar og fjárfestinga annars vegar og umhverfis- og félagslegra gæða hins vegar." Hér 
virðist gengið út frá því sem staðreynd að vöxtur umhverfis- og félagslegra gæða dragi úr 
efnahagslegum vexti. Það er pólitísk fullyrðing sem stjórn Landverndar telur að eigi sér enga 
stoð. Þvert á móti hefur það sýnt sig að þær þjóðir sem búa við mest umhverfis- og félagsleg 
gæði hafa notið mikillar hagsældar.

Að öðru leyti tekur stjórn undir þær tillögur sem lagðar eru fram í tillögu til þingsályktunar um eflingu 
græna hagkerfisins á Íslandi.

Að endingu lýsir Landvernd yfir sérstakri ánægju með tillögu nr. 25 um að gerður verði 
langtímasamningur um stuðning við Grænfánaverkefnið, með það að markmiði að tryggja aðgengi 
skóla að verkefninu og að menntun til sjálfbærrar þróunar verði eðlilegur hluti af öllu skólastarfi. 
Stjórn Landverndar bendir á að þetta verkefni er gott tæki til innleiðingar á áherslum menntunar til 
sjálfbærni samkvæmt nýsamþykktum aðalnámskrám á leik-, grunn- og framhaldsskólastigi.
Landvernd hefur rekið Grænfánaverkefnið á Íslandi síðan 2001.

Reykjavík, 11. nóvember 2011

F.h. stjórnar Landverndar,

Guðmundur Hörður Guðmundsson 
formaður Landverndar


