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Umsögn um 231. mál á 149. löggjafarþingi:

Frumvarp til laga um skóga og skógrækt. Höfð er jafnframt hliðsjón af 
frumvarpi til laga um landgræðslu, 232. mál

Almennt um málið
1. Gildandi lög um skógrækt og landgræðslu eru um og yfir hálfrar aldar gömul og margar 

tilraunir til endurskoðunar þeirra hafa ekki náð fram að ganga. Því er nauðsyn nýrrar löggjafar 
augljós en hún þarf að endurspegla fjölþætta reynslu og áunna þekkingu ásamt með 
alþjóðlegum viðmiðum og skuldbindingum sem Ísland hefur gerst aðili að. Þannig þarf 
almenningi að birtast heildstæð sýn löggjafans til gróðurauðlindarinnar, verndar hennar og 
sjálfbærrar nýtingar. Þekking og viðhorf almennings, ekki síst þéttbýlisbúa, til gróðurmálefna 
eru mjög lituð af garðyrkju og trjárækt í þéttbýli og við sumarbústaði, og fræðsla um 
plönturíkið og hérlendar vistgerðir er mjög brotakennd í almennum skólum. Hugtakið 
skógrækt (d. skovdyrkning) sem tekið var upp í löggjöf 1907 er líka um margt óheppilegt og 
misvísandi.

2. Í stað einangraðrar endurskoðunar sérlaga um skóga og skógrækt og laga um landgræðslu, 
eins og hér eru gerðar tillögur um, ætti að nálgast málið heildstætt út frá auðlindinni 
gróður og jarðvegur og tengja meðferð hennar við skipulag og ákvæði um landnýtingu og 
náttúruvernd. Hliðsjón ætti jafnframt að hafa af ferskvatnsauðlindinni og vatnsvernd, sem 
þessu er nátengd. Þannig þarf að verða til heildarlöggjöf um gróður- og jarðvegsvernd, þar 
sem fjallað verði um einstaka undirþætti, þar á meðal um skógvernd og nýtingu 
gróðurlenda, að búfjárbeit meðtalinni.

3. Ekki er við þær nefndir að sakast sem árið 2011 voru skipaðar til að endurskoða umrædda 
lagabálka, heldur er það forsögn ráðuneytisins ásamt samsetningu nefndanna sem leiðir af 
sér alltof þrönga og sértæka nálgun. Tæpast er að vænta róttækra hugmynda um breytingar, 
m.a. um stofnanalegan umbúnað, þegar til verka eru fyrst og fremst settir aðilar sem lengi 
hafa unnið innan viðkomandi stofnana og tengdra félaga. Álit nefndanna voru auglýst til 
umsagnar á sínum tíma. Meðfylgjandi er umsögn mín send ráðuneyti umhverfismála 27. 
ágúst 2012. Tekið er nú fram í inngangi greinargerðar með 231. máli: „Frumvarp þetta 
byggist að miklu leyti á tillögum nefndarinnar." Að undirbúningi málsins voru ekki tilkvaddir 
aðilar frá lykilstofnunum eins og Náttúrufræðistofnun Íslands og Skipulagsstofnun. Hefur sú 
fyrrnefnda þó skv. lögum m.a. það hlutverk að leiðbeina um hóflega nýtingu náttúrulegra 
auðlinda og aðstoða með rannsóknum við mat á verndargildi vistkerfa og náttúruminja og 
áhrifum margvíslegrar landnotkunar á náttúruna. Með þessu er ekki sagt að í fyrirliggjandi 
frumvöpum sé ekki víða að finna margar góðar hugmyndir og tillögur til úrbóta frá gildandi 
lögum sem fella mætti inn í heildstæða löggjöf um gróður- og jarðvegsvernd.

4. Mörgum stórum álitamálum sem komið hafa upp í tímans rás, bæði varðandi markmið og 
leiðir í þessum málaflokkum, eru ekki gerð viðhlítandi skil í fyrirliggjandi frumvörpum (231 og 
232. mál) og önnur eru sett í reglugerðavald ráðherra (4., 6. og 7. og 15. gr.) án fyrirmæla um 
útfærslu. Nægir þar að minna á óljósa samtvinnun skógverndar og svonefndrar 
nytjaskógræktar og það gífurlega vaxandi vandamál sem varðar ágengar tegundir. Þar á 
meðal er Alaskalúpína sem Skógræktin flutti til landsins í góðri trú og hefur síðan dreift víða 
og sem Landgræðslan hefur notað í stórum stíl fram að þessu. Landgræðslustjóri boðar nú 
hinsvegar breytta afstöðu, sbr. Fylgiskjal II, en Skógræktin hampar áfram þessari afar ágengu 
tegund.

mailto:hjorleifur@eldhorn.is


5. Áhættuþættir sem tengjast loftslagsbreytingum og þá einkum hlýnun að vetrarlagi geta 
bitnað harkalega á gróðurríkinu, ekki síst á innfluttum trjátegundum. Líkurnar á stóráföllum 
vegna vorfrosta (páskahreta) fara að líkindum vaxandi, þótt langt geti liðið á milli, sbr. 9. apríl 
1963, þegar fádæmi miklar skemmdir urðu á gróðri. Hvergi er slíkt nefnt í umfjöllun með 
skógafrumvarpinu né heldur vaxandi áhætta af vágestum sem berast m.a. með 
eftirlitslausum innflutningi plantna og jarðvegs. Hið sama á við um hættu á og viðbrögð við 
kjarreldum, að ekki sé talað um ófyrirsjáanlegar afleiðingar af yfirvofandi eldgosum fyrir 
gróðurríkið.

6. Tengsl tillagna við skipulagsmál og landnýtingu sem fram koma í frumvörpunum eru harla 
óljósar og vekja upp margar spurningar sem svara þarf áður en til lögleiðingar kæmi. Hafnað 
er tillögum Skipulagsstofnunar um að landsáætlun skógræktar sé háð umhverfismati og að 
framkvæmdaleyfi þurfi til að hefja eða stunda skógrækt. Spurningin um aðgreiningu 
annarsvegar milli gróðurverndar, að skógvernd meðtalinni, og hins vegar „nytjaskógræktar" 
fær afar takmarkaða umfjöllun. Þeirri spurningu hefur hingað til ekki verið svarað af 
löggjafanum, hvort gjörbreyta eigi gróðurríki og ásýnd landsins með innfluttum 
trjátegundum, en í reynd hefur Skógræktin sett samasem merki milli slíkra umskipta undir 
hugtakinu nytjaskógrækt.1 Virðist þar einkum hugsað til timburframleiðslu í samkeppni við 
viðarinnflutning frá grónum timburframleiðslusvæðum en eins og er fer stór hluti 
skógarafurða beint í bræðsluofna stóriðjufyrirtækja.

7. Friðun lands fyrir beit til sjálfgræðslu er lítið nefnd í frumvarpinu en getur þó skilað 
umtalsverðum árangri á skömmum tíma eins og víða má sjá með náttúrulegri 
gróðurbreytingu innan skógargirðinga og henni fylgir endurheimt kjarrs og birkiskóga, 
einkum þar sem frægjafi er nálægur. Dæmi um slíkt blasa nú við, m.a. frá alfaraleið yfir 
Skeiðarársand. Friðun til sjálfgræðslu lands ætti að vera megin áhersluefni í gróðurvernd. 
Slík gróðurfriðun getur fyrr en varir skilað verulegum árangri í kolefnisbindingu. Mjög 
skortir á rannsóknir og mælingar á þessu sviði og því á samanburð á mimunandi nálgun með 
ólíkum friðunaraðgerðum (sjálfgræðsla, birkiskógar, barrviðir). Bindingu í jarðvegi við ólíkar 
aðstæður þarf jafnframt að rannsaka, áður en farið er að veðja á tilteknar aðgerðir á óljósum 
forsendum. Opinber ríkisframlög til skógarbænda geta skv. frumvarpinu numið „allt að 97% 
af samþykktum stofnkostnaði við skógrækt" (11. grein um samninga) og fyrirhugað er að 
verja allt að 7 milljöðrum kr. í loftslagstengdar aðgerðir á næstu 5 árum.

8. Virk takmörkun á búfjárbeit, sauðfjár jafnt sem hrossa, í samráði við bændur og á grundvelli 
ítölu er úrræði til endurreisnar gróðurrikis landsins sem alltof lítið hefur verið horft til. Ber þó 
að meta og virða þann árangur sem náðst hefur sums staðar undir kjörorðinu „bændur 
græða landið". Stuðningur af opinberri hálfu við slíkar aðgerðir, þar með talið fækkun búfjár, 
ætti að vera til álita ekki síður en til annars konar friðunaraðgerða og uppgræðslu. Löngu er 
líka tímabært að taka í löggjöf með skýrum hætti á lausagöngu búfjár með hliðsjón af 
ásigkomulagi heimalanda og afrétta, mismunandi eftir aðstæðum á einstökum landsvæðum.

9. Í tillögunum er að mestu horft framhjá lagaákvæðum og stefnumörkun um náttúruvernd og 
tengslum við stofnanir, sem stýra meðal annars friðlýstum svæðum, friðlöndum og 
þjóðgörðum. Svipuðu máli gegnir um rannsóknir á gróður- og jarðvegsauðlindinni, t.d. er 
horft fram hjá rannsóknahlutverki Náttúrufræðistofnunar Íslands og náttúrustofa að því er 
gróðurríkið varðar. Sama máli gegnir um minjavernd og fornleifar sem víða eru í hættu vegna 
breyttrar landnotkunar og vanrækslu á fornleifaskráningu sem sveitarfélög hafa verið gerð 
ábyrg fyrir í tengslum við skipulagsgerð, en sinnt að takmörkuðu leyti.

10. Ég tel óráð að stefna einangrað að lögfestingu umræddra lagabálka, þótt sitthvað megi nýta 
úr fyrirliggjandi frumvörpum. Þess í stað þarf að setja heildstæð lög um gróður- og 
jarðvegsvernd með hliðsjón af skipulagsákvæðum og auðlindanýtingu og taka innan þeirrar 
löggjafar á málum skógverndar og landgræðslu sem og búfjárbeit. Það gefur jafnframt 
tækifæri til að endurskoða stjórnsýslu- og stofnanauppbyggingu kringum þessa málaflokka 
með hliðsjón af náttúruvernd, rannsóknaþörf og markmiðum um sjálfbæra þróun.



Niðurstaða.
Eftir skoðun frumvarpsins og aðdraganda þess er það eindregin niðurstaða mín að málið sé 
ótækt til lögfestingar og eigi að vísa því til ríkisstjórnarinnar með tilmælum um að ráðist verði 
hið fyrsta í heildstæða skoðun gróðurverndarmála, samræmingu á málstökum og uppbyggingu 
og samvinnu stofnana og rannsóknaraðila sem starfa á þessu sviði. Við framhaldsvinnu að 
löggjöf um gróður- og jarðvegsvernd verði tekið mið af alþjóðasamningum svo og reynslu 
annarra þjóða sem byggja norðlægar og suðlægar slóðir, þar á meðal í Norður-Noregi og á 
Nýjasjálandi.

Fylgiskjöl sem rafræn viðhengi:

1. Umsögn mín dags. 27. ágúst 2012 vegna endurskoðunar laga um skógrækt og 
landgræðslu, ásamt meðfylgjandi fylgiskjali I, sbr. þingmál 111 á 123. 
löggjafarþingi 1998-1999, Þskj.111. [Flm: HG, Össur Skarphéðinsson og Kristín 
Halldórsdóttir]

2. Landgræðslan hættir að sá lúpínu. „Þurfum að staldra við". Árni Bragason í 
viðtali við Morgunblaðið 16. ágúst 2018.

3. Græn framtíð. Rit Vinstrihreyfingarinnar -  græns framboðs um sjálfbæra þróun. 
Útgefið 2007. Með formála eftir Katrínu Jakobsdóttur og Kolbrúnu 
Halldórsdóttur. Sjá einkum síður 19-20 og 45-48.

' Í gildandi skógræ ktarlögum  kem ur hugtakið barrskógur aðeins einu sinni fyrir (21. gr.) og þá í sam bandi við 
heimild til skógræ ktarstjóra að leigja einstaklingum , félögum  eða stofnunum  lönd á erfðafestu innan girðinga 
[Skógræ ktarinnar], „gegn því að leigutakar gróðursetji barrskóg í landið".
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Umsögn
vegna tillagna um endurskoðun laga um skógrækt og landgræðslu

Undirritaður hefur kynnt sér eftir föngum tillögur nefnda um efni nýrra landgræðslulaga og 
nýrra skógræktarlaga. Umræddir lagabálkar eru um og yfir hálfrar aldar gamlir og margar 
tilraunir til endurskoðunar þeirra hafa ekki náð fram að ganga. Nauðsyn nýrrar löggjafar á 
sviði gróður- og jarðvegsverndar er augljós og hún þarf að endurspegla fjölþætta reynslu og 
áunna þekkingu ásamt með alþjóðlegum viðmiðum og skuldbindingum sem Ísland hefur gerst 
aðili að.

Tillögur 1994-1999. Sem alþingismaður flutti ég á árunum 1994-1998 ásamt með tveimur 
meðflutningsmönnum (Össuri Skarphéðinssyni og Kristínu Halldórsdóttur) frumvarp til 
breytinga á lögum um landgræðslu og náðu fáein ákvæði þess þá inn í endurskoðuð lög um 
náttúruvernd (nr. 44 1999), þ.e. varðandi notkun innfluttra tegunda til landgræðslu. Jafnframt 
gerði tillaga okkar ráð fyrir heildarendurskoðun landgræðslulaganna með sérstakri áherslu á 
jarðvegs- og gróðurvernd. Voru sett fram viðmið þar að lútandi og fylgja þau til hliðsjónar 
með umsögn þessari, sjá fylgiskjal I.

Ábyrgð nýs auðlindaráðuneytis. Sú nálgun sem umhverfisráðuneytið, nú umhverfis- og 
auðlindaráðuneyti, hefur valið við endurskoðun umræddra lagabálka veldur vonbrigðum. 
Hvítbók um löggjöf til verndar náttúru Íslands sem umhverfisráðuneytið stóð að og gaf út á 
árinu 2011 vakti vonir um heildstæðari efnistök en tíðkast hafa hingað til í löggjafarstarfi á 
þessu sviði. Þótt vinna nefndarinnar sem þá skilaði af sér hvítbókinni beindist öðru fremur að 
endurskoðun laga um náttúruvernd voru þar settar fram hugmyndir og tillögur um vernd, 
nýtingu og vöktun náttúrugæða sem byggja hefði mátt á tillögur að frekari endurskoðun laga á 
auðlindasviði. Þessa sjást því miður alltof lítil merki í þeim tillögum sem hér eru til umræðu.

Stefnumörkun VG frá 2007 sniðgengin. Vorið 2007 birtist stefnumörkun 
Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs um sjálfbæra þróun undir heitinu Grænframtíð, sjá 
fylgiskjal II. Byggði hún á starfi margra innan flokksins. Þar er í 18 köflum farið yfir helstu 
svið umhverfis- og auðlindamála og sett fram markmið til 5 ára og jafnframt til lengri tíma. Í 
ritinu á síðu 19-20 er sérstakur kafli um gróður- og jarðvegsvernd og þar er fyrsta markmiðið 
orðað þannig:

- Að sett verði ný löggjöf um gróður- og jarðvegsvernd sem byggi á bestu fáanlegri 
þekkingu, ákvæðum alþjóðasamninga og reynslu hér heima og erlendis. Löggjöfin taki 
einnig til skógverndar, skógræktar og landgræðslu.

- Síðan er kveðið á um auknar rannsóknir, skýra verkaskiptingu opinberra aðila, 
ráðuneyta, ríkis og sveitarfélaga á sviði gróður- og jarðvegsverndar og samvinnu við 
heimamenn. Og í lokin segir:

- Fella verður ákvæði skipulagslaga og laga um mat á umhverfisáhrifum eftir þ v í sem 
við á að ofangreindri stefnumörkun.

Í kaflanum um landnýtingu (s. 21-23) segir m.a. um markmið til næstu 5 ára:
- Að gerður verði greinarmunur á uppgræðslu til ræktunar og vistheimtar og við ræktun 
nytjaskóga og landgræðsluskóga.
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- Að meginhluta til verði innlendar tegundir notaðar við endurheimt landgæða og í 
landgræðsluskógum en erlendar trjátegundir við nytjaskógrækt.

Heildarlöggjöf um gróður- og jarðvegsvernd. Í stað þess að ráðast í endurskoðun sérlaga 
um skógrækt og landgræðslu ætti að nálgast málið út frá auðlindinni gróður og jarðvegur og 
tengja það við skipulag, náttúruvernd og ákvæði um landnýtingu. Hliðsjón þarf jafnframt að 
hafa af ferskvatnsauðlindinni og vatnsvernd, sem þessu er nátengd. Þannig þarf að verða til 
heildarlöggjöf um gróður- og jarðvegsvernd, þar sem síðan er fjallað um einstaka undirþætti 
eftir því sem þörf er talin á, þar á meðal um skógvernd og nýtingu gróðurlenda.

Ekki er við þær nefndir að sakast sem settar voru til verka við að endurskoða umrædda 
lagabálka heldur er það forsögn ráðuneytisins ásamt samsetningu nefndanna sem leiðir af sér 
umræddar álitsgerðir. Þær fela í sér alltof þrönga og sértæka nálgun auk marháttaðs 
ósamræmis. Í tillögunum er þó víða að finna góðar hugmyndir og ásetning til úrbóta frá 
gildandi lögum sem fella mætti að heildstæðri löggjöf.

Tengsl við löggjöf á skyldum sviðum. Tengsl hugmynda og tillagna sem fram koma í 
álitsgerðum nefndanna við skipulagsmál og landnýtingu eru harla óljósar og vekja upp margar 
spurningar sem svara þarf áður en til lögfestingar kæmi. Þörf er m.a. á aðgreiningu milli 
almennrar gróðurverndar, að skógvernd meðtalinni, og nytjaskógræktar.

Þá er í tillögunum að mestu horft framhjá lagaákvæðum og stefnumörkun um 
náttúruvernd og stofnanir, sem stýra meðal annars friðlýstum svæðum, friðlöndum og 
þjóðgörðum. Svipuðu máli gegnir um rannsóknir á gróður- og jarðvegsauðlindinni, t.d. er 
rannsóknahlutverk Náttúrufræðistofnunar Íslands og náttúrustofa vart nefnt á nafn þótt þar sé 
verið að leggja grunn að vistkerfisnálgun.

Sveigjanlegri stjórnsýsla og stofnanir. Í tilögum nefndanna virðist gengið út frá sömu 
stofnunum á sviði landgræðslu og skógræktar og verið hafa við líði í heila öld. Eins og 
nefndirnar voru skipaðar var þaðan tæpast að vænta róttækra hugmynda um breytingar á þessu 
sviði. Sama á við um mörg álitamál sem eðlilega hafa komið upp í tímans rás, bæði varðandi 
markmið og leiðir í þessum málaflokkum. Nægir þar að minna á ágengar tegundir í 
landgræðslu og áleitnar spurningar um óljósa samtvinnun skógverndar og nytjaskógræktar. 
Hér verður ekki mælt fyrir um æskilegar breytingar, aðeins lögð áhersla á að álitamál séu 
skoðuð opnum huga og í ljósi reynslu og bestu þekkingar.

Ný málstök áður lengra er haldið. Ég tel óráð að stefna að lögfestingu umræddra lagabálka 
einangrað og á þeim grunni sem hér er kynntur, þótt ýmislegt megi nýta úr fyrirliggjandi 
álitsgerðum. Þess í stað þarf að setja heildstæð lög um jarðvegs- og gróðurvernd með hliðsjón 
af væntanlegri löggjöf um náttúruvernd og æskilegum skipulagsákvæðum. Innan slíkrar 
löggjafar verði jafnframt, eftir því sem við getur átt, m.a. kveðið á um landgræðslu, skógvernd 
og skógrækt, svo og sjálfbæra landnýtingu og rannsóknir til að treysta auðlindagrunninn. 
Heildstætt mat á þessum þáttum öllum gefur jafnframt tækifæri til að endurmeta stjórnsýslu- 
og stofnanauppbyggingu kringum þessa málaflokka með hliðsjón af markmiðum um 
náttúruvernd og sjálfbæra þróun.

Hjörleifur Guttormsson 
náttúrufræðingur
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Fylgiskjal I:

Heildarendurskoðun laga um landgræðslu. [Hugmyndir settar fram 1998]
Úr greinargerð með frumvarpi til breytinga á lögum um landgræðslu, þingmál 111 á 123. 
löggjafarþingi 1998-99. Þskj. 111. Flutningsmenn Hjörleifur Guttormsson, Össur 
Skarphéðinsson og Kristín Halldórsdóttir.

Lögin um landgræðslu eru að stofni til 30 ára gömul og viðhorf til gróðurverndarmála 
hafa breyst mikið frá þeim tíma og þekkingu hefur fleygt fram. Nægir að minna á þá 
byltingu í viðhorfum til náttúruverndar sem síðan er orðin og að lítið var farið að huga að 
jarðvegsvernd og gróðurvistfræði hérlendis á þeim tíma. Við mótun nýrrar löggjafar á 
þessu sviði er m.a. æskilegt:
— að samþætta lagaákvæði um verndun jarðvegs og gróðurs,
— að gera vistfræðileg og siðræn gildi að undirstöðu í verndun og nýtingu,
— að hafa að leiðarljósi ákvæði alþjóðasáttmála, m.a. um baráttu gegn eyðimerkurmynd 
un og verndun líffræðilegrar fjölbreytni,
— að tengja ákvæði löggjafar um jarðvegs- og gróðurvernd ásamt landgræðslu við aðra 
umhverfislöggjöf, m.a. lög um skipulagsmál og lög um náttúruvernd,
— að festa í sessi ákvæði um að landnotandi beri ábyrgð á meðferð og ástandi lands og að 
eftirlit á þessu sviði verði vel skilgreint og gert virkt.
Þótt flutningsmenn þessa frumvarps telji sig þannig geta bent á ýmislegt sem betur mætti 
fara til viðbótar því sem tillaga er gerð um í frumvarpi þessu þykir rétt að fleiri komi að 
heildarendurskoðun laganna. Hér verður til viðbótar bent á nokkur atriði sem augljóslega 
þurfa athugunar við í slíkri endurskoðun:
— Skipan gróðurverndarmála og landgræðslu í stjórnkerfinu.
— Tengsl við stofnanir er fjalla um skógrækt og skógvernd.
— Innra skipulag í málaflokknum, m.a. tengsl við skyld málefni.
— Menntunarkröfur til starfsmanna.
— Tilhögun rannsókna- og þróunarstarfs og yfirstjórn þess.
— Svæðisbundin tengsl í stað eða til viðbótar núverandi gróðurverndarnefndum.
— Áætlanagerð og annar undirbúningur landgræðsluaðgerða, þar á meðal mat á umhverf 
isáhrifum vegna fyrirhugaðrar landnotkunar.
— Fjármögnun fyrir málaflokkinn, tengd framkvæmdaáætlun.
— Samningar og tengsl við umráðaaðila yfir landi og sveitarfélög.
— Skilyrði fyrir styrkjum til landgræðslu og meðferð lands í kjölfar aðhlynningar.
— Beitarmálefni, þar með talin lausaganga sauðfjár og hrossa.
— Tengsl við rannsóknaraðila.
— Almennt eftirlit með jarðvegi og gróðri.
— Áætlanir um rannsóknaþörf og fjármögnun rannsókna.
— Tengsl og samstarf við frjáls félagasamtök.
Æskilegt er að hraða setningu nýrrar löggjafar um gróðurvernd og landgræðslu þar eð 
margþætt verkefni blasa við á þessu sviði.

Fylgiskjal II (rafrænt sem viðhengi)
Græn framtíð. Rit Vinstrihreyfingarinnar -  græns framboð um sjálfbæra þróun, útgefið vorið 
2007. Sjá sérstaklega tilvitnaðar blaðsíður 19-23.
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Landgræðslan hættir að sá lúpínu

Þurfum að staldra við

Árni Bragason
„Lúpína er komin um allt land, inn á öll þau svæði sem við höfum verið með aðgerðir á og 
ótrúlega víða annars staðar. Við þurfum að staldra aðeins við og átta okkur á því hvort við 
erum á réttri leið.
„Lúpína er komin um allt land, inn á öll þau svæði sem við höfum verið með aðgerðir á og 
ótrúlega víða annars staðar. Við þurfum að staldra aðeins við og átta okkur á því hvort við 
erum á réttri leið. Þurfum að spyrja okkur að því hvort við viljum breyta öllu landinu í 
lúpínusvæði. Svarið við því er nei,“ segir Árni Bragason landgræðslustjóri, inntur eftir ástæðu 
þess að Landgræðslan er hætt að sá lúpínu í ný svæði.

Hann segir að Landgræðslan telji rétt að nota aðrar aðferðir á þeim uppblásturssvæðum sem 
eftir eru. Gamla góða melgresið standi fyrir sínu og það skili góðum árangri að planta birki 
þar inn á milli.

„Það er engin spurning að lúpínan er gríðarlega öflug landgræðslujurt sem gert hefur mikið 
gagn. En hún er ágeng tegund og fer inn á svæði sem við viljum ekki hafa hana á,“ segir Árni.

Hann segir að það hafi ýtt mjög við landgræðslufólki þegar lúpína barst af Hólasandi inn að 
Sandvatni sem er við mörk verndarsvæðis Mývatns og Laxár. Það skilyrði var sett þegar 
lúpínu var sáð á Hólasandi að komið yrði í veg fyrir að hún færi út á verndarsvæðið.

Landgræðslan hyggst ekki eyða lúpínu enda segir Árni að allar slíkar aðgerðir séu mjög 
vinnuaflsfrekar. Reynt verði að planta birki í lúpínubreiðurnar. Trén skyggi á lúpínuna og 
hefti vöxt hennar og hafi þessi aðferð gefist vel.

https://www.mbl.is/greinasafn/dagur/2018/08/16/
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Formáli

VINSTRIHREYFINGIN -  GRÆNT FRAMBOÐ

Árið 2005 var stofnaður fo rm legur um hverfishópur V instrih reyfin garin nar 

-  græ ns fram boðs. Hópurinn hefur stæ kkað ja fn t og þétt og staðið fyrir 

fræ ð slu fu n d u m  og um ræ ðum . Undir lok árs 2006 ákvað hópurinn svo að 

ráðast í endurskoðun um hverfisstefnu  flokksins sem  hlaut um fjö llun og 

blessun landsfundar 2001. Form aður starfshóp sin s sem  vann það p lagg var 

Anna Guðrún Þórhallsdóttir og ritaði hún form ála  þeirrar útgáfu. Við endur- 

skoðunina hefur ým su  verið breytt og meðal annars skrifaðir nýir kaflar um 

lo ftslagsm ál, vatn sau ð lind ina, m engun, náttúrusiðfræ ði og stjórnsýslu um- 

hverfism ála. Þá hafa aðrir kaflar breyst talsvert og liggur nú í þessu riti fyrir 

stefnum örkun til næstu ára um sjálfbæ ra þróun ja fn fram t því sem  skyggnst 

er lengra fram  á veg.

U m hverfisstefna V in str i-græ n n a  byggist á hugm yndafræ ði sjálfbæ rrar 

þróunar. Í skýrslu Brundtlandnefndarinnar: Sam eig in le g  fram tíð  vor (Our 

Com m on Future), sem  gefin var út árið 1987, var sjá lfbæ r þróun skilgreind á 

eftirfa randi hátt: Sjá lfbæ r er sú  þróun sem  gerir okkur kleift að m æ ta þörfum  

okkar án þess að draga úr m öguleikum  kom andi kynslóða á að m æ ta þörfum  

sínum . Þessi sk ilgre in in g  hefur síðan verið útvíkkuð og dýpkuð í alþjóðlegri 

um hverfis- og heim spekium ræ ðu þannig að nú er hún e inn ig  ta lin  ná y fir  

rétt náttúrunnar og lífrík isins til að þróast á eigin forsendum .

Sjá lfbæ r þróun er m un dýpra hugtak en svo að það nái e in u ngis til um- 

hverfism ála. S já lfb æ r þróun snertir sam félag ið  allt og snýst um siðferðilega 

afstöðu stjórnvalda og a lm en nin gs til sam fé lags og um hverfis. Þegar ákvarð- 

anir eru tekn ar í sam félagi, sem  stefn ir í átt til s jálfbæ rrar þróunar, ber að
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leggja áherslu á sam spil v istfræ ðilegra, sam félagslegra  og efnahagslegra 

þátta. Það er á ábyrgð m annkyns á hverjum  tím a að skila um hverfi sínu í 

ja fngóð u  eða betra ástandi til kom andi kynslóða. Þess vegna er m ikilvæ gt að 

ganga ekki á höfuðstólinn, hvort sem  það er hinn e fn ah agsleg i höfuðstóll, sá 

sam fé lagsleg i eða sá v istfræ ðilegi. N eyslum ynstur vestræ nna þjóða einkenn- 

ist a f óhófi og sóun sem  leiðir a f sér ógn við v istkerfi jarðarinnar. Stjórnvöld 

og a lm e n n in gu r þurfa í sam ein ingu  að vinna gegn neyslukapphlaupinu og 

beina sjónum  að hinum  raunverulegu þörfum  fólks. Í því sam b an d i þarf að 

endurm eta sk iptingu  veraldlegra verðm æ ta m illi e instaklinga og þjóða. Það 

er sam e ig in legt verkefni þjóða heim s að útrým a fátæ kt og auka velsæ ld í 

þróunarríkjum  og tryggja  sem  flestu m  m annsæ m andi líf án þess að gengið 

sé á auðlind ir og um hverfi sem  líf fólks gru n dvallast á. H ugm yndafræ ði sjálf- 

bærrar þróunar er því nátengd hugm yndum  um jö fn uð  og velferð ja fn t í 

nánasta sam fé lag i hvers og eins sem  og í hnattræ nu sam hengi.

Til þess að ná m arkm iðum  sjálfbæ rrar þróunar þarf að grípa til aðgerða og 

virkja a lm en nin g. S já lfb æ r þróun er m ikilvæ gasta verkefni sem  stjórnvöld og 

a lm e n n in gu r bera sam eig in lega ábyrgð á. Æ tlu n in  með þessari stefnu- 

m örkun V instri-græ nna er að setja fram  raunhæ f m arkm ið á leið okkar í átt 

að sjálfbæ ru sam fé lag i og benda á leiðir til að ná fram  þeim m arkm iðum . 

Fjö lm argir í V instrih re yfin gu n n i -  græ nu fram boði hafa lagt hönd á plóg við 

þessa vinnu.

Katrín Jakobsdóttir og Kolbrún Halldórsdóttir
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Orkustefna og orkunýting

Vinstrih reyfin gin  -  græ nt fram boð aðhyllist sjálfbæ ra orkustefnu með 

það að m arkm iði að orka frá endurnýjan legum  orkugjöfum  leysi innflutta 

orku a f hólm i stig  a f stig i ja fnh lið a  því sem  gæ tt sé varúðar- og verndar- 

sjónarm iða. M arkvisst verði dregið úr orkusóun og gerðar áæ tlan ir um 

um talsverðan sam drátt í losun gróðurhúsalo fttegunda. Stóriðja og stór- 

v irk jan ir í þágu m engandi iðnaðar sam rým ast ekki sjálfbæ rri orkustefnu.

Við ákvarðanir um nýtingu vatn safls  og jarðvarm a til orkufram leiðslu 

ber að taka ríkulegt tillit  til náttúruverndar. Þar skiptir verndun hálendis- 

ins m estu m áli en hún verður best tryggð  með heildstæ ðu skip u lag i þar 

sem  áhersla er lögð á stofnun stórra þjóðgarða og frið landa. Ljúka þarf 

gerð n áttúruverndaráæ tlunar skv. lögum  um náttúruvernd nr. 44/1999 

og leggja hana til grundvallar endanlegri ram m aáæ tlun um nýtingu 

vatn safls  og jarðvarm a. Ekki verði heim iluð frekari nýting orkuauðlinda 

þjóðarinnar fyrr en báðar þessar áæ tlan ir eru fu llgerð ar og sam þykktar á 

A lþ ingi.

LANGTÍMAMARKMIÐ
• Að fullnæ gja þörfum þjóðarinnar fyrir orku með sjálfbærum orkugjöfum 

þannig að náttúra og umhverfi bíði ekki óafturkræfan skaða.

• Að komið verði í veg fyrir orkusóun og unnið að orkusparnaði á öllum 

sviðum.

• Að við verðlagningu raforku verði tekið tillit til allra kostnaðarþátta, þ.m.t. 

vegna þeirrar náttúru sem raskast við orkuöflunina.

• Að raforkuverði til alm ennings og innlendra atvinnuvega verði stillt í hóf og 

verðlagning gagnsæ.

• Að við endurskoðun orkusölusamninga til stóriðjufyrirtækja verði að lág- 

marki miðað við markaðsverð raforku í okkar heimshluta til sambærilegrar 

starfsemi að viðbættum fórnarkostnaði vegna röskunar á náttúrunni.

• Að Ísland verði til fyrirmyndar á alþjóðavettvangi við að vernda loftgæði og 

draga úr mengun andrúmslofts af völdum orkunotkunar á öllum sviðum.

MARKMIÐ NÆSTU 5 ÁRA
• Að móta sjálfbæ ra orkustefnu með sýn til fram tíðar.

• Að útfæra áæ tlan ir um nýtingu nýrra orkugjafa og/eða orkubera sem 

leysi in n flu tt jarð efn ae ld sn eyti a f hólmi.

• Að sam in verði áæ tlun um orkusparnað og hleypt a f stokkunum  opin- 

beru orkusparnaðarátaki.

• Að gera sérstaka athugun á íslensku vatn safli og jarðvarm a með tilliti 

til sjálfbæ rni.
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• Að ljúka við mat á þeim innlendu orkulindum  sem  til greina kem ur að 

nýta til orkufram leiðslu  í fyrirsjáan legri fram tíð  og vinna nýtingaráæ tl- 

un á grunni þess og sam þykktrar náttúruverndaráæ tlunar.

• Að ekki verði á þessu 5 ára tím a b ili ráðist í frekari v irk janafram kvæ m dir 

fyrir orkufrekan iðnað.

LEIÐIR
Lokið verði gerð ram m aáæ tlunar um nýtingu vatnsafls og jarðvarma. Hún 

verði unnin á grundvelli endurnýjaðrar náttúruverndaráætlunar skv. náttúru- 

verndarlögum  nr. 44/1999^-og með m eginreglur um hverfisréttar að leiðar- 

ljósi.

M öguleikar sem felast í notkun sólarorku, vindorku og sjávarfallaorku 

sem  orkugjafa á Íslandi verði metnir. Mat verði lagt á m öguleika m ism un- 

andi orkubera, s.s. rafeindir og vetni, í sjálfbæ ru sam félagi fram tíðarinnar.

Gerð verði áæ tlun um orkusparnað, ja fn t fyrir a tv innufyrirtæ ki og 

heim ili. Sérstaklega verði hugað að orkusparandi aðgerðum  í sam gön g- 

um og fiskveiðum . Fræðslu um orkusparnað og orkunýtingu  verði komið á 

fram fæ ri við a lm e n n in g  gegn um  skólakerfið og í sam starfi við frjáls 

fé lagasam tö k og fjö lm iðla.

Við verð lagn ingu  raforku verði heim ilum  og innlendum  atvinnufyrir- 

tæ kju m  tryggt sann g jarn t orkuverð og það m arkm ið sett ofar hagnaðar- 

kröfu orkufyrirtæ kja. Eigi að síður verði fu llt tillit  tekið  til allra kostnaðar- 

þátta, þar með ta lið  fórnarkostnaðar vegna glataðra náttúruverðm æ ta og 

annars um hverfiskostnaðar.

Við gerð orkunýtingaráæ tlana verði hugað sérstaklega að hagræ nu 

gild i náttúruverndar ekki síður en nýtingar og verði það vegið  inn í allar 

áætlanir.

N iðurstöður fram angreindra  áæ tlana verði nýttar sem  undirstaða 

frekari ste fn u m örku n ar á pólitískum  vettvangi og hafðar að leiðarljósi við 

setningu  nýrra laga og reglna.

1 Lög um  náttúruvernd nr. 44/1999 http://www.althingi.is/lagas/133a/1999044.htm l
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VatnsauSUndin

Ferskvatn er takm örkuð náttúruauðlind sem  brýnt er að vernda og nýta með 

sjálfbæ rum  hæ tti. Y fir m illjarður jarðarbúa hefur lítinn sem  engan aðgang 

að hreinu og óm enguðu vatn i og ástandið  fer versnandi. Á  ráðstefnu 

Sam einuðu þjóðanna um sjálfbæ ra þróun í Jóhannesarborg 2002 var sam - 

þykkt sérstök vatnsverndaráæ tlun og sett fram  m arkm ið um vatnsvernd og 

bætt aðgengi íbúa þróunarlanda að óm enguðu vatni. M engun ferskvatns frá 

iðnaði, íbúðabyggð og landbúnaði er stórt og s ívaxandi vandam ál.

Vatnsskortur er ríkjandi á stórum  svæ ðum  og barátta um yfirráð  yfir 

ferskvatni getur orðið bakgrunnur átaka m illi ríkja og hópa. Skortur á 

óm enguðu, neysluhæ fu ferskvatni getur orðið eitt a f stæ rstu vandam álum  

m annkyns þegar líður á 21. öldina. Deilur um yfirráðarétt y fir  vatn i og einka- 

væ ðing au ð lin d arinn ar hafa víða leitt til ófarnaðar.

Eyðing skóga og jarðvegs raskar náttúrulegu streym i ferskvatns og hefur 

víða leitt til flóða og skriðufalla svo og til aukins uppblásturs, landeyðingar 

og stæ kkunar eyðim arka. Y firstan d an di lo ftslagsbreytingar a f m annavöldum  

með vaxan d i sveiflum  í veðurfari gera örðugra um v ik að bregðast við með 

skipu legum  aðgerðum .

Íslend ingar hafa betri að gan g að ferskvatni en fle star aðrar þjóðir. Ef rétt 

er á haldið getur vatn sauðlind in  orðið mikil lyftistöng fyrir kom andi kynslóð- 

ir, hollustu, tóm stu n d aið ku n  og atvinnulíf. Líta ber á grunnvatn, ár og vötn 

og lífríki vatna sem  eina órofa heild og horfa ja fn fra m t til árósa og strand- 

svæða þar sem  íblöndun ferskvatns hefur te ljan d i áhrif.

V instrih reyfin gin  -  græ nt fram boð te lu r að ferskvatn eigi eins og aðrar 

n áttúruauðlind ir að vera í sam eign  landsm anna og binda eigi slík  ákvæ ði í 

stjórnarskrá. Ja fn fram t þarf að setja skýr lagaákvæ ði um vernd og nýtingu 

vatns og vatnasvæ ða og skilgreina með skýrum  hæ tti réttindi og skyldur 

landeigenda við m eðferð vatns, hvort sem  um er að ræða í þ jóðlendum  eða 

landi í einkaeign.

LANGTÍMAMARKMIÐ
• Að tryggja  verndun og sjálfbæ ra nýtingu ferskvatns og festa slíka stefnu í 

skipulagi.

• Að rannsaka og flokka ferskvatnsvistkerfi hérlendis og fella þau að heildar- 

stefnu um verndun líffræ ðilegrar fjölbreytni.

• Að greina sérstöðu Íslands og leggja mat á sjálfbæ ra nýtingu ferskvatns 

sem  auðlindar.

• Að þróa m öguleika atvinnulífs, búsetu og tó m stu n d aið ku nar sem  taki mið 

a f verndun og sjálfbæ rri nýtingu vatns.
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• Að tryggja  að gan g  allra byggðra bóla í landinu að heilnæ m u neysluvatni 

til fram búðar.

• Að sjá til þess að vatnsverndarstefna fái traustan  sess í lan d skip u lag i og 

sk ip u lagsáæ tlu n um  sveitarfélaga.

• Leggja þarf sérstaka áherslu á verndun Þingvallasvæ ðisins sem  fram tíðar 

vatnsbóls höfuðborgarsvæ ðisins.

MARKMIÐ NÆSTU 5 ÁRA
• Að tryggja  sam eign  þjóðarinnar á vatn sau ð lind inn i og leggja drög að því 

að binda slíkt ákvæ ði í stjórnarskrá.

• Að yfirfara  lög og reglugerðir með tillit i til vatnsverndar og vatnsnýtingar.

• Að móta áæ tlun um úttekt á vatn sau ð lind inn i hérlendis og um nauðsyn- 

legar rannsóknir sem  grundvöll fyrir flokkun vatna og verndun vatnsgæ ða.

• Að tryggja  fjárm agn  til að vinna fyrsta áfanga slíkrar áæ tlunar sem  lið í 

heildarúttekt.

• Að taka í sam vinnu ríkis og sveitarfélaga fyrir skaðlega m engun ferskvatns, 

endurskoða reglur um vatnsvernd, herða ákvæ ði þar sem  nauðsyn krefur 

og tryggja  vöktun.

• Að stuðla að fræ ðsluátaki í skólum  og m eðal a lm en nin gs til að glæða 

skiln in g  á gild i óm engaðs vatns.

• Að lögfesta vatn atilskip un  ESB og laga hana að íslenskum  aðstæ ðum .

• Að end u rskipu leggja  opinbera stjórnsýslu  með tillit i til settra m arkm iða 

og trygg ja  greið ten gsl og sam ráð við a lm e n nin g  og um hverfisverndar- 

sam tök um vatnsvernd.
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Loftsiagstyái
Vinstrih reyfin gin  -  græ nt fram boð leggur áherslu á að Íslendingar axli 

ábyrgð í lo ftslagsm álu m . Kynna þarf fyrir landsm önnum  yfirvofan di lofts- 

lagsbreytingar a f m annavöldum  og líklegar a fle ið in gar þeirra um leið og 

lögð er áhersla á leiðir til að bregðast við þeim. M ikilvæ gt er að litið sé bæði 

til áhrifa lo ftslagsbreytinga á a lþjóðlega vísu og þeirra áhrifa sem  þær kunna 

að hafa hérlendis. Íslensk náttúra með sínum  norðlæ gu tegu n d u m  er við- 

kvæm fyrir lo ftslagsbreytingum  og landnám i fram and i tegunda. Sérstaða Ís- 

lands hvað varðar líffræ ðilegan fjö lbreytile ika er því í hættu vegna loftslags- 

breytinga. Stefnt skal að því að Ísland verði til fyrirm yn d ar í lo ftslagsm álum  í 

fram tíð inn i bæði á sviði rannsókna og lausna og taki virkan þátt í alþjóða- 

sam starfi um loftslagsvernd.

LANGTÍMAMARKMIÐ
• Að draga úr losun gróðurhúsalo fttegunda fyrir m iðja 21. öld um a.m.k.

60% að lágm arki m iðað við árið 1990.

• Að setja b indandi losunarm örk og útfæra reglur um losunarheim ildir.

• Að Ísland verði ábyrgur aðili að a lþ jóð asam starfi til verndar loftslagi jarð- 

arinn ar og gegn i forystuh lutverki í þessum  m álaflokki á alþjóðavettvangi.

MARKMIÐ NÆSTU 5 ÁRA
• Að sett verði á fót Loftslagsráð2 sem  falin  verði afm örkuð verkefni á sviði 

lo ftslagsm ála  sem  tryggja  sam drátt í losun gróðurhúsalo fttegunda og 

annarra efna sem  haft geta skaðleg áh rif á andrúm slo ft og loftslagsþróun.

• Að m innka losun gróðurhúsalo fttegunda á Íslandi um 10% m.v. 1990.

• Sérstakt átak verði gert í að m innka losun frá sam gö n gu m  og stefnt að 

sam dræ tti í þeim geira um 20% og sett verði á fót verkefni sem  miði að 

því að m innka losun frá fisk isk ip aflo tan um .

• Að nýta m öguleika íslenskra aðstæ ðna til b ind ingar kolefnis en ja fnfram t 

trygg ja  að um áhæ ttu lausa og varanlega lausn sé að ræða.

• Að heildarlosun hérlendis verði undir ESB-m eðaltali 2012 m.v. höfðatölu.

• Að kannaðir verði kostir og gallar þess að koma á v ið skip tu m  með losunar- 

heim ildir in n an lan d s og upptöku losunar- og m engunargjalda.

• Að taka virkan þátt í að sem ja um næsta sku ld b in d in gartím ab il Kyoto- 

bókunarinnar svo að tryggja  m egi m arkm ið lo ftslagssam n in gs Sam einuðu 

þjóðanna og að ekki verði leitað eftir frekari sérkjörum  fyrir stórið jufyrir- 

tæ ki um losun gróðuhúsalofttegunda.
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LEIÐIR
Beina þarf þróun atvin n u lífs inn á um hverfisvæ nar brautir og sporna við 

frekari uppbyggingu  orkufreks, m engandi iðnaðar. Gera þarf áæ tlun um 

verulegan sam drátt í losun gróðurhúsalo fttegunda og lögfesta þau m ark- 

mið til tveggja  ára í senn.

N auðsynlegt er að útbúa vandað m at á líklegum  áhrifum  loftslags- 

breytinga á þ jóðarhag og þjóðaröryggi og íslenska náttúru og náttúruauð- 

lindir. Styrkja þarf rannsóknir á áhrifum  loftslagsbreytinga á aðlögunar- 

hæ fni íslenskra tegu n d a og fjölbreyttra stofna þeirra. Gera þarf áæ tlun 

um rannsóknir og v ið b ragðsáæ tlan ir á þeim sviðum  sem  m estu varða m.a. 

um m annvirkjagerð, sk ip u lag  byggðar, sam göngur, atv in n u h æ tti og þróun 

lífríkis. M iðla þarf fræ ðslu og rækja alþ jóðatengsl í m álaflokknum . Hug- 

m yndin um Loftslagsráð fe lu r í sér að það sé farvegur fyrir verkefni af 

þessu tag i, ja fn fra m t beri því skylda til að beina að eigin frum kvæ ði til- 

m æ lum  til opinberra aðila og annarra um að þeir a xli ábyrgð í lo ftslags- 

m álum .

Virkja þarf sam félagið , stjórnkerfi, sam tök á v in n u m arkaði, fræ ðslukerfi 

og a lm en nin g, til að ná sem  bestum  árangri í að draga úr losun gróður- 

húsalofttegunda. M ikilvæ gt er að neysluvenjur a lm en nin gs breytist, sem 

verður best tryggt með fræ ðslu á öllum  sviðum .

Leggja þarf áherslu á auknar rannsóknir í lo ftslagsm álum  og tryggja 

fjá rm u n i til að gera tilra u n ir með bindingu kolefnis. Kannað verði að hve 

m iklu leyti b ind ing með landgræ ðslu og skógræ kt fa lli að ákvæ ðum  lofts- 

lagssam n in gsins. M ikilvæ gt er að aðgerðir gegn lo ftslagsbreytingum  taki 

mið a f sku ld b in d in gum  vegna a lþ jóð asam n in ga, s.s. um líffræ ðilegan fjö l- 

breytileika, varn ir gegn eyðim erkurm yndun og vegna Ram sar-sáttm álans.

N auðsynlegt er að gera vandaða áæ tlun um aðgerðir til að draga úr 

losun gróðurhúsalo fttegunda frá sam gön gu m . Í því a u gn am ið i þarf að 

breyta sam gö n gu m yn stri fó lks sem  verður best gert með því að efla al- 

m en n in gssam gö n gu r um allt land og taka upp vistvæ na sjóflutn inga. 

Breyta þarf að flu tn in gsg jö ld u m  og öðrum  gjö ldum  á þann veg að það 

hvetji til notkunar sm æ rri bifreiða og bifreiða sem  ganga fyrir vistvæ num  

orkugjöfum  (sjá kafla um sam göngur).

M ikilvæ gt er að leita leiða til að koma böndum  á losun vegna flu g sa m - 

gangna. Stefna þarf að sam starfi ríkisstjórna og a lþ jóð asam félagsin s svo 

að losunarbókhald  þjóða taki e in n ig  til losunar frá f lu gsam gö n gu m .

2Sjá nánar þingsályktunartillögu þingflokks Vinstrihreyfingarinnar - græns fram boðs 

http://www.althingi.is/altext/133/s/0259.html
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Líffrœ>ileg fjöibreyÍTni

Viðhald  líffræ ðilegrar fjö lbreytn i er einn a f hornsteinum  sjálfbæ rrar þróunar. 

Brýnt er að vernda fjö lbreytile ika tegu n d a og stofna og fjö lbreytile ika vist- 

kerfa. V instrih reyfin gin  -  græ nt fram boð leggur áherslu á öfluga alþjóðlega 

sam vinnu og að sam n in g i Sam einuðu þjóðanna um líffræ ðilega fjö lbreytni 

(CBD) sé fy lg te ft ir  með vöktun, aðhald i og e ftirfy lgn i um fram kvæ m d.

Fjölbreytileiki er ekki e inungis m æ ldur í fjö lda tegu n d a heldur einn ig  í 

breytileika innan tegu n d a og hæ fni þeirra til m yndunar nýrra tegunda. Ís- 

land er ungt og einangrað eyland sem  m ótað er a f stöðugri eldvirkni. Því eru 

hér fá ar tegu n d ir lífvera en m jög fjö lbreytt búsvæ ði fyrir þær. Þessi fjö lbreyti 

leiki búsvæða og tegundafæ ð stuðlar að m iklum  breytileika innan tegunda, 

m argvíslegri afbrigðam yndun og svæ ðisbundinn i aðlögun. Við verndun líf- 

fræ ðilegs fjö lbreytile ika á Íslandi þarf að horfa til þessarar sérstöðu.

Íslend ingu m  ber að taka á sig  söm u skyldur og önnur iðnvædd ríki varð- 

andi vernd um hverfis og náttúru. Á  heim sþingi Sam einuðu þjóðanna árið 

2002 um sjálfbæ ra þróun settu þjóðir heim s sér það m arkm ið að sem  fyrst 

yrði hætt að ganga á líffræ ðilegra fjö lbreytn i í h eim in u m . Íslend ingar hafa 

hins vegar ekki staðið sem  skyldi við a lþjóðlega sam n inga um líffræ ðilega 

fjö lbreytn i og skorast undan ábyrgð í þessum  efnum . Þessu verður að breyta 

án tafar. N auðsyn legt er að tryggja  virka þátttöku Íslands og e ftirfy lgn i á 

sviði líffræ ðilegrar fjö lbreytn i með m un m arkvissari og m etnaðarfyllri hætti 

en stjórnvöld hafa gert undanfarin ár.

LANGTÍMAMARKMIÐ
• Að tryggja  vernd líffræ ðilegrar fjö lbreytn i allra vistkerfa á landi, í sjó og í 

vötnum  og trygg ja  að nýting náttúrulegra auðlinda lúti lögm álum  sjálf- 

bærrar þróunar.

• Að þróa v ísin d alega, tæ knilega og stjórnsýslu lega getu til að skipuleggja 

v ið e igan d i aðgerðir og hrinda þeim í fram kvæ m d.

• Að skrá lífverur (plöntur, dýr, sveppi, flé ttu r og örverur) sem  lifa í íslenskri 

náttúru, fá y fir lit  y fir  fjö lbreytn i þeirra og meta útbreiðslu og ástand teg- 

unda og afbrigða þeirra.

• Skrá e rfðaauðlind ir íslenskrar náttúru og gera áæ tlan ir um eftirlit, 

varðveislu og h agnýtingu  þeirra með verndarsjónarm ið  og langtím a- 

m arkm ið í huga.

MARKMIÐ NÆSTU 5 ÁRA
• Að ljúka grunnkortagerð  og skrán ingu  allra vistgerða á Íslandi.

• Að ljúka gerð válista sem  nær til allra lífvera og vistgerða.
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• Að móta stefnu um in n flu ttar te gu n d ir og stýra notkun þeirra á grunni 

skilgreindra m arkm iða og v ís in d a legrar þekkingar.

• Að gera landsáæ tlun um verndun vistgerða m.t.t. líffræ ðilegrar fjö l- 

breytni.

• Að tryggja  öfluga þátttöku Íslands í a lþjóðlegu sam starfi um líffræ ði- 

lega fjö lbreytni, m.a. með því að sinna a f m etnaði þátttöku í sam n ingi 

Sam einuðu þjóðanna um líffræ ðilega fjö lbreytni, sem  og C ITES-sam n- 

ingnum , Ram sar-sam ningnum  og B ernar-sam ningnum .

• Að Ísland gerist fu llg ild u r aðili að Bon n-sam nin gn u m  (CMS) um vernd 

fartegunda, með sérstaka áherslu á sam kom u lag  um vernd farfugla 

(AEWA).

• Að auka fjárm agn  til rannsókna og v iðhalds á líffræ ðilegri fjö lbreytn i og 

efla rannsóknir á in n flu ttum  tegu n d u m  og áhrifum  þeirra á íslenska 

náttúru.

LEIÐIR
Með aðild að sam n in g i Sam einuðu þjóðanna um líffræ ðilega fjö lbreytni 

tók Ísland m.a. að sér að afla u m fan gsm ikilla  upplýsinga um íslenska 

náttúru. H ingað til hefur fjárm agn  til verkefn isins verið a f skornum  

skam m ti.3 M ikilvæ gt er að við gerð fjárlaga sé tekið tillit til þeirra víðtæ ku 

sku ldb ind inga sem  aðild að sam n in gn u m  hefur í för með sér.

Komið verði á skipu legri vöktun lífrík isins sem  byggi á nýjustu rann- 

sóknum  og vá listu m  sem  spanna lífríki Íslands. Kom ið verði í veg fyrir 

frekari eyðingu líffræ ðilegrar fjö lbreytn i með m arkvissum  aðgerðum  sem 

byggja á n iðurstöðum  vöktunar.

Fjölþæ ttum  alþ jóð legum  verkefnum  er lúta að líffræ ðilegri fjö lbreytni 

verði sinnt a f m etnaði, s.s. CPAN, NOBANIS, GBIF og Evrópusam starfi um 

gerð vísa til að meta líffræ ðilega fjö lbreytn i álfunnar.

Fylgst verði með áæ tlunum  um ran n só kn asam starf Norðurlandaþjóða 

á sviði erfðabreyttra lífvera. Í því sam b an d i verði siðferðilegar og sam fé- 

lagslegar a fle ið in gar a f notkun erfðabreyttra lífvera skilgreindar, m.t.t. 

áhrifa á líffræ ðilega fjö lbreytn i og vistkerfi.

Unnið verði að fræ ðslu um m ikilvæ gi líffræ ðilegrar fjö lbreytn i með það 

að m arkm iði að auka m eðvitund a lm ennings, fyrirtæ kja  og stofnana um 

ábyrgð sína.

A lþ jóð legur d agu r líffræ ðilegrar fjö lbreytni, 22. maí, verði nýttur til að 

vekja athygli á m ikilvæ gi þess að vernda og viðhalda líffræ ðilegri fjö l- 

breytni í lífríkinu. Gefið verði út kynningarefni í tile fn i d agsin s og hann 

a u glýstu r rækilega. Hvatt verði til þess að skólar landsins taki þátt í þess- 

um degi.

3 Sjá skýrslu Ríkisendurskoðunar f rá  íja n ú a r2006 http://www.rikisend.is/files/skyrsl- 

ur_2006/liffraedileg.pdf
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Náttúra og (ands(ag

N áttúra landsins, ja fn t lífríki, jarð m ynd an ir og landslag, er m ikilvæ g auðlind 

sem  vernda þarf um langa fram tíð  með heildstæ ðri lö ggjö f og skipulagi.

Slíka verndun þarf að tryggja  með góðri stjórnsýslu, rannsóknum  og virku 

eftirliti og vöktun. N áttúru- og um hverfisvernd þarf að fá aukið væ gi í skipu- 

lagi og við staðsetn ingu  og hönnun m annvirkja. V iðurkenna þarf m ikilvæ gi 

óraskaðra svæða, ósnortinna víðerna og landslagsverndar.

Gæ ta þarf að m enningararfi þ jóðarinnar sem  að hluta til er fó lg in n  í ým is 

konar búsetum in jum , ekki síst í strjálbýli. Fjölm argar slíkar m injar hafa þegar 

glatast, aðrar liggja undir skem m dum . Brýnt er að ljúka skrán ingu  slíkra 

m inja, kortleggja þær og tryggja  vernd þeirra í v ið e igan d i um hverfi þannig 

að kom andi kynslóðir fá i sem  g leggsta  mynd af búsetu og lífi í landinu fyrr á 

tím um .

LANGTÍMAMARKMIÐ
• Að tryggja  að stór hluti íslenskrar náttúru, lífríki, jarð m ynd an ir og lands- 

lag, fá i að þróast eftir eigin lögm álum .

• Að kom andi kynslóðir fá i notið þessarar náttúru og góðs og heilnæ m s um- 

hverfis.

• Að náttúru- og þjóðm injavernd njóti forgangs í sk ip u lagsáæ tlu n um  og á 

einstökum  skip u lagsstigu m .

• Að vernda og rannsaka búsetu- og m en n in garm in jar þannig að saga geng- 

inna kynslóða varðveitist sem  hluti a f um hverfi og landslagi.

• Að verndargild i íslenskrar náttúru sé m etið í staðbundnu og hnattræ nu 

sam hengi.

MARKMIÐ NÆSTU 5 ÁRA
• Að heildstæ ð náttúruverndaráæ tlun hljóti staðfestingu  A lþ in g is  sem  liður 

í lan d skip u lag i og liggi til grundvallar ákvörðunum  um aðra landnýtingu.

• N áttúruverndaráæ tlun taki e inn ig  til strandsvæ ða og verndunar svæða í sjó.

• Að staða um hverfism ála innan stjórnkerfisins verði styrkt til m una, sbr. 

stefnum örkun um breytta stjórnsýslu, og sam vinna tre y stv ið  þjóðm inja- 

vörslu og sveitarstjórnarstig ið .

• Að ljúka forn le ifaskrán ingu  á öllu landinu með sam vinnu ríkis, sveitarfé- 

laga, áh ugam ann afélaga  og þ jóðm in javörslunnar og frið lýsa forn le ifar og 

aðrar þjóðm injar sam kvæ m t áæ tlun um forgangsröðun.

• Að tryggja  fjárve itin gar til um hverfism ála og vörslu m enningarm in ja  svo 

hæ gt sé að standa við lagalegar sku ld b in d in gar og þau m arkm ið sem  hér 

eru sett fram .
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• Að koma upp veglegu  náttúru- og v ís in d a sa fn i með ten gslu m  við náttúru- 

rannsóknir og v ísindastarfsem i.

• Að tryggja  réttarstöðu a lm en nin gs og frjá lsra fé lagasam taka og aðkom u 

þeirra að stefnum ótun og ákvörðunum  á sviði um hverfis- og skipu lags- 

m ála.

• Að staðfesta alþjóðlega sam n inga  og sku ld b in d in gar um um hverfism ál, 

m.a. með fu llg ild in g u  Á rósasam n in gsin s. Sam hliða verði tryggð  sem  best 

tengsl stjórnvalda við frjá ls  um hverfis- og náttúruverndarsam tök.

• Að Ísland verði fu llg ild u r aðili að Evrópska lan d slagssáttm álan u m .

LEIÐIR
Í náttúruverndaráæ tlun verði sk ilgreind ir fram tíðarþjóðgarðar, ósnortin víð- 

erni og önnur verndarsvæ ði. M arka þarf heildstæ ða stefnu um um sýslu 

þjóðgarða og verndarsvæ ða. Slíkt verður best gert í sam starfi við landeig- 

endur og aðra rétthafa. N áttúruverndarsvið  U m h verfissto fn u n ar eða sérstök 

þ jóðgarðastofnun hafi yfiru m sjó n  með stjórnsýslu  þjóðgarða og verndar- 

svæða. Aðrar opinberar sto fn an ir taki þátt í m ati á náttúrufari og m enning- 

arm in jum , t.d. N áttúrufræ ðistofnun Íslands, Þjóðm injasafn  Íslands og Forn- 

leifavernd ríkisins.

Rannsóknir á náttúru Íslands verði efldar á öllum  sviðum  og sam hæ fðar, 

m.a. starfsem i N áttú ru fræ ð isto fn u n ar Íslands og náttúrustofa í landshlut- 

um, háskóla landsins og stofnana sem  slíkar rannsóknir hafa með höndum . 

Náið sa m sta rf verði tryggt m illi stjórnvalda á sviði náttúruverndar, þjóð- 

m injavörslu og áh ugam ann afélaga  til að tryggja  og sam þæ tta verndar- og 

vö rs lu sta rf eftir því sem  við á. N áttúrufræ ðisöfn  verði byggð upp sem  m ikil- 

væ gu r hlekkur í náttúrufræ ðslu og náttúruvernd.

Sam spil náttúruverndarstarfs og sk ip u lagsv inn u  verði treyst, bæði hjá 

Sk ipu lagssto fn u n , sve itarfélögum  og Sam vinnunefnd um skip u lag  mið- 

hálendis. Á  nýju skip u lagsstig i, svonefndu landskipu lagi, þarf að líta til 

landsins sem  einnar heildar. Sérstaklega þarf að gæ ta að varðveislu lands- 

lagsheilda og ósnortinna víðerna.

Setja verður kraft í að ná fram  frið lýsin gu  þeirra 14 svæða sem  náttúru- 

verndaráæ tlun 2004-2008  tekur til. Yfirfara þarf tillö gu r U m hverfisstofnunar 

að heildstæ ðri náttúruverndaráæ tlun, auka við þær á grundvelli nýrra rann- 

sóknaniðurstaðna og nýrra sjónarm iða um verndargild i svæða og ljúka sem 

fyrst v innu við náttúruverndaráæ tlun fyrir tím ab ilið  2008-2012.

Hefjast verður handa við u ndirbúning  að frið lýsin gu m  á stórum  lands- 

lagsheildum , svo sem  á nýjum  þjóðgörðum  og frið löndum  (t.d. jöklaþjóð- 

görðum  og e ldfja llafrið löndum ) og á votlendissvæ ðum  skv. Ram sar-sam n- 

ingnum .

Staða og starfshæ ttir náttúruverndarnefnda verði tekin til endurskoðun- 

ar í sam vinnu við sveitarstjórnarstig ið . Þörf er á að treysta stöðu þeirra,
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valdsvið  og tengsl við náttúru- og skipu lagsyfirvö ld  og náttúrustofur lands- 

h lutanna. Sam a á við um vinnu að Staðardagskrá 21.

Stefnum örkun um náttúruvernd og verndun líffræ ðilegrar fjö lbreytni 

verði sam tengd og ákvæ ði laga og reglugerða endurskoðuð í ljósi vinnu þar 

að lútandi.

Áfram  verði unnið að vernd og endurheim t votlendis og starfið  styrkt 

með lagastoðum . Hliðsjón verði höfð af úttekt á öllu votlendi á landinu og 

reynslu a f endurheim t þess á liðnum  árum.

Stu ð n in gu r við frjá ls  fé lagasam tö k um náttúruvernd verði aukinn, t.d. 

með því að fu llg ild a  allar stoðir Á rósasáttm álans og tryggja  aukinn fjár- 

stu ð nin g  við frjá ls sam tök á þessu sviði. Tryggja þarf v irk tsa m rá ð  stjórn- 

valda og frjá lsra fé lagasam taka með form legum  hætti.

Stjórnvöld um hverfism ála geri sér far um að leita til sérfróðra aðila í há- 

skólum  landsins og á rannsóknastofnunum  til að tryggja  fa g le g  sjónarm ið 

við stefnum örkun og lagasetningu.

Landvarsla verði stórefld og fjárm agn  tryggt til hennar, ja fn t í þjóðgörð- 

um og á öðrum  frið lýstum  svæ ðum  sem  og í þágu fræ ðslu  og alm enns eftir- 

lits með að lagaákvæ ði á þessu sviði séu virt. Staða landvarða verði treyst 

með hliðsjón a f stöðu þjóðgarðsvarða í grannlöndum  okkar.
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Haf, strönd og hafsbotn

Vinstrih reyfin gin  -  græ nt fram boð leggur áherslu á að litið sé á verndun og 

nýtingu lífræ nna auðlinda hafsins í heildstæ ðu sam hengi. Leggja ber áherslu 

á rannsóknir til að fá sem  skýrasta mynd a f sem  flestu m  þáttum  í vistkerfi 

sjávar og sam sp ili þeirra.

Við fram kvæ m d sjálfbæ rrar sjávarútvegsstefnu ber að taka mið a f al- 

þ jóðasáttm álum  og sam þykktum . Ákvæ ði þeirra á að festa í sessi með því að 

lögfesta m ikilvæ ga þætti er varða m.a. varúðar- og v istke rfisn á lgu n  í fisk- 

veiðum .4

Sjálfbæ r sjávarútvegsstefna þarf í senn að taka mið a f um hverfislegum , 

fé lagsle gum  og efn ah agslegum  þáttum  með það að m arkm iði að varðveita 

náttúru og lífræ nar au ðlin d ir hafsins, treysta byggð og atvinnu sem  víðast 

og skapa sem  m est verðm æ ti a f sjávarauðlindunum  innanlands.

Við nýtingu auðlinda a f eða úr hafsbotni skal gæ tt að verndun náttúru- 

fars og lífríkis og fy lg ja  ströngum  skilm álu m  varðandi m engunarhæ ttu.

Þróa þarf v istvæ n ar veið iaðferðir sem  stan dast m æ likvarða sjálfbæ rrar 

þróunar. Þannig va ld i þær ekki skaða á hafsbotni og uppvaxtarskilyrðum  í 

hafinu, skili hágæ ða hráefni, nýti sem  best orku og va ld i sem  m innstri 

m engun, m.a. a f gróðurhúsalo fttegundum .

Fullvinna þarf sjávarafla svo sem  kostur er með vottuðu, vistvæ nu fram - 

leiðsluferli þannig að sem  m est verðm æ ti fá ist með sem  m innstum  áhrifum  

á um hverfið. M engunargre iðslureglan  (polluter pays principle) úr Ríó-yfirlýs- 

in gu nn i gerir auknar kröfur til m atvæ lafram leiðslu , þ.m.t. í útgerð og fisk- 

v innslu .

LANGTÍMAMARKMIÐ
• Að sjá lfbæ r og siðferðilega ábyrg nýting lífræ nna auðlinda hafsins verði 

æ tíð höfð að leiðarljósi.

• Að nýting á auðlindum  hafsins byggi á heildarsýn, þekkingu og rannsókn- 

um.

• Að við veiðar og nýtingu verði gæ tt að verndun sjávarbotnsins og beitt 

v istvæ num  veiðiaðferðum .

• Að lífræ nar auðlind ir hafsins verði nýttar til að stuðla að jafnvæ gi í búsetu 

landsins.

• Að inn lendar rannsóknir og alþ jóð legt ran n só kn asam starf verði eflt til að 

styrkja v ís in d alegan  grundvöll fiskveið istjórn u n ar og fram leiðslu  sjávaraf- 

urða.

• Veiðar sjávarspendýra séu háðar sjálfbæ rni, a lþ jóð asam n in gu m  og víð- 

tæ ku m ati á h eild arh agsm u n um  þjóðarbúsins.
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• Að auka rannsóknir á sjávarvistkerfum , nytjastofnum  og áhrifum  veiða og 

veiðiaðferða og huga e in n ig  að auknum  rannsóknum  á nýtingu auðlinda 

hafsins, með tillit i til um hverfis-, e fn ah ags- og fé lagslegra  þátta og skuld- 

bindinga okkar um varðveislu líffræ ðilegrar fjölbreytni.

• Að tryggja  v istvæ nar veið iaðferðir á grunnslóð.

• Að tryggja  verndun enn óraskaðra hafsbotnssvæ ða á grundvelli 

rannsókna.5

• Að stuðla að varúðar- og v istke rfisn á lgu n  í fiskveiðum .

• Að stuðla að þróun og notkun kjörhæ fra veiðarfæ ra.6

• Að nýting fisk isto fn a  verði ákvörðuð að un dan gen gn um  rannsóknum .

• Að fy lg st verði sérstaklega með veiðum  þeirra tegu n d a sem  ekki lúta al- 

m ennum  reglum  um veið istjórnun til að ham la gegn ofveiði og tryggja 

eðlilegan v ið g an g  þeirra.

• Að forsendur selveiða hér við land verði endurm etnar og selarannsóknir 

og vöktun selastofna verði á verksviði Hafrannsóknastofnunar.

• Að engar hvalveiðar verði heim ilaðar á meðan fram  fer víðtæ kt m at á 

sjálfbæ rni slíkra veiða. Meta þarf hagræ nar forsendur veiðanna og áhrif 

þeirra á ím ynd lands og þjóðar. Gæ ta þarf dýraverndarsjónarm iða og al- 

þjóðlegra skuldbindinga.

• Að tekn ar verði upp alþjóðlega viðurkenndar vottan ir um sjávarafurðir.

• Að bæta m eðferð og nýtingu afla og koma í veg fyrir brottkast.

• Að stuðla að notkun vistvæ nna orkugjafa á fiskiskip um .

• Að hefja byggðatengingu  nýtingarréttinda á grunnslóð sem  taki til a llt að 

þriðjungi aflaheim ilda.

• Að setja skýrar m engunarvarnar- og náttúruverndarreglur varðandi efnis- 

töku og aðra au ðlin d avin n slu  frá hafsbotni.

LEIÐIR
Brýnt er að hafrannsóknir verði efldar með sérstakri áherslu á að fy lg jast 

með sam sp ili tegu n d an na og v ið gan g i staðbundinna stofna. Einnig  þarf að 

efla m öguleika rannsóknastofnana á að skoða áh rif m ism u nan d i veiðarfæ ra, 

bera sam an árangur fiskverndaraðgerða, rannsaka á h rif ólíkra veiðarfæ ra á 

hafsbotninn og sinna fle iri slíkum  rannsóknaverkefnum  sem  ekki hefur verið 

sinnt sem  skyldi, m.a. vegna fjárskorts. Styrkja þarf a lþ jóðlegt rannsókna- 

sa m sta rf til að efla v ís in d alegan  grundvöll fiskveið istjórn u n ar og fram - 

leiðslu.

Farið verði y f ir  a lþ jóð asam n in ga og sku ld b in d in gar sem  Íslend ingar eru 

aðilar að í þeim tilg a n g i að trygg ja  að uppfylltar verði þær kröfur sem  lúta að 

u m gen gn i við lífríki og náttúru, svo sem  R íó-yfirlýsinguna frá 1992, CITES- 

sam n ing in n  frá 1973 um alþjóðaverslun með te gu n d ir villtra dýra og 

p lantna í útrým ingarhæ ttu , B ernar-sam ninginn frá 1979 um vernd villtra
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dýra og plantna og búsvæða þeirra í Evrópu og áæ tlunina um sjálfbæ r Norð- 

urlönd fyrir tím ab ilið  2 0 01-2020 .

Taka þarf orkunotkun í sjávarútvegi sérstaklega til skoðunar með það að 

m arkm iði að stuðla að orkusparnaði og nýtingu vistvæ nna orkugjafa í sjávar- 

útvegi hérlendis. Rannsóknir gefa v ísb en d in gu  um að báta- og strandveiði- 

flo tin n  skili m argföldu aflaverðm æ ti á hvert tonn a f olíu m iðað við það sem 

gerist í togaraútgerð. V inna þarf m arkvisst að því að draga úr orkunotkun á 

aflae in ingu.

Hafin verði í sam ræ m i við stefnum örkun V instrih re yfin garin n ar -  græ ns 

fram boðs um sjávarútveg endurskoðun á þeim þáttum  fiskvern dar sem  lúta 

að reglum  um löndun m eðafla, notkun veiðarfæ ra, lan dhelgislínum  sem 

vernda grunnslóðina, friðun svæða og friðun á hrygningartím a.

Fiskiskip verði flokkuð meira en h ingað til með hliðsjón a f stæ rð, útgerð- 

arháttum , veiðarfæ rum  o.fl. Við þá flokkun þarf e in n ig  að hafa í huga æ ski- 

lega sam setn in gu  flo tan s og sókn arm ynstu r og taka tillit  til varðveislu lífrík- 

isins og nýtingu veið istofna með tillit i til stæ rðar þeirra og veið iþols til langs 

tím a.

Um leið og Íslend ingar áskilja sér hér eftir sem  hingað til rétt til nýtingar 

sjávarauðlinda sam kvæ m t alþ jóð legum  sku ld b in d in gum  verði forsendur fyrir 

veiðum  og nýtingu sjávarspendýra, sela og hvala, endurm etnar frá grunni 

með tillit i til sjálfbæ rni og e fn ah agslegrar þýðingar fyrir þjóðarbúið í heild 

sem  og alþjóðlegra sku ldb ind inga og ím yndar Íslands.

Se larannsóknir og vöktun selastofna verði fe lld ar undir verksvið Hafrann- 

sókn astofn u n ar og öllum  afskiptum  hringorm anefndar verði hætt. Selveiðar 

sem  h lu n n in d abú skap ur verði áfram  heim ilaðar undir eðlilegu eftirliti og í 

sam ræ m i við a lm enn dýraverndunarsjónarm ið.

4 Varúðarnálgun snertir m.a. veiðar úr einstökum tegundum , aflareglur og skilgreiningu 

eða lögfestingu á líffræðilegum hæ ttum örkum  (B-limit). Vistkerfisnálgun varðar heildar- 

sam hengi stofna sem er háð viðbrögðum einstaklinganna, víxlverkan stofnanna og hvern  

ig um hverfisaðstæ ður ísjón u m  hafa á h rif á einstaklingana. Um þetta efni erþekking enn 

a f  skornum skammti.

5 Sjá þingsályktunartillögu VG um  sjálfbæra nýtingu lífvera á hafsbotni: 

http://www.althingi.is/dba-bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/130/s/0031.htm l 

&leito=Vernd%5C0hafsbotnsins#word1

6 M at á kjörhæ fni veiðarfæra varðar m.a. möskvastærð, fiskiskiljur og aðra þæ tti sem geta 

tryggt eins skilvirkar og sjálfbærar veiðar og hæ gt er og dregið úr neikvæðum afleiðingum  

a f  notkun veiðarfæra á náttúru og umhverfi, þ a rá  m eðal áhrifum  botnvörpu á hafsbotn- 

inn.
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GróÍur- ogJarÓvegsvernd

Með au kin n i velm egun og þekkingu er nú svigrúm  til að bæta nýtingu gróins 

lands og styrkja þannig náttúru leg gróðurlendi og jarðveg. Til að ná fram  

bættri nýtingu og vernd gróðurs, votlendis og náttúrulegra skóga þarf nána 

sam vinnu við þá sem  nýta landið, sérstaklega bæ ndur og aðra landeigendur.

Þekking og fræ ðsla eru lykilhugtök. M ikilvæ gt er að sam þæ tta lagaákvæ ði 

um verndun jarðvegs og gróðurs og gera v istfræ ð ileg  og siðræ n gild i að und- 

irstöðu í verndun og nýtingu.

Auka þarf áherslu á endurheim t raskaðra og glataðra vistkerfa. Jarðvegs- 

rof m arkar víða ásýnd landsins og ta lið  er að um helm ingur gróins lands á Ís- 

landi hafi eyðst síðan land byggðist.

Aðgæ slu  er þörf við in n flu tn in g  fram and i lífvera til landsins. Það á ekki 

síður við um in n flu tn in g  ju rta  en dýra. N auðsynlegt er að ljúka v innu við 

reglugerð um val og notkun innfluttra p löntutegunda. Tryggt verði að 

varúðarnálgun verði höfð að leiðarljósi um in n flu tn in g  og m eðhöndlun 

erfðabreyttra plantna og lög og reglur þar um endurnýjuð.

LANGTÍMAMARKMIÐ
• Að gróðurlendi sem  tap ast hefur a f m anna völdum  verði endurheim t með 

v istfræ ð ilegu m  nálgunum  en ja fn fra m t verði lögð áhersla á að náttúruleg- 

ar auðnir á hálendi Íslands fái að þróast án inngripa m annsins.

• Að nýting gróðurlenda verði á þann veg að höfuðstóll þeirra sé ekki skert- 

ur.

• Að við aðgerðir í gróður- og jarðvegsvernd verði tekið t illit  til líffræ ðilegrar 

fjö lbreytn i sam kvæ m t ákvæ ðum  a lþ jóð asam n in ga og með tillit i til sér- 

stöðu Íslands og íslenskra aðstæ ðna.

• Að við sk ip u lagn in gu  fram kvæ m da og annarrar lan d n ýtin gar verði tekið 

tillit  til náttúrulegra gróðurlenda þannig að þau skerðist sem  m innst.

• Að hverjum  þeim sem  raski veldur á jarðvegi og gróðri sé gert að fjár- 

m agna m ótvæ gisaðgerðir eða leggja að u ndangengnu m ati fram  fé í sér- 

stakan sjóð til landbóta.

• Að þess verði gæ tt að dreifa ekki í úthaga og á örfoka landi tegu n d u m  sem 

vald ið  geta óæ skilegri röskun á gróðurríki landsins.

• Að u n dirb ú n in gu r gróðurverndaraðgerða, rannsóknir, stjórnun og vöktun 

fari eins m ikið fram  á um ræ ddu svæ ði og unnt er til að tryggja  lýðræ ðis- 

lega aðkom u íbúa á h lutaðeigandi svæ ðum  og treysta ja fn fra m t búsetu.

• Að þess verði gæ tt að erfðabreyttar te gu n d ir og stofnar raski ekki íslensk- 

um vistkerfum .
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• Að sett verði ný lö ggjö f um gróður- og jarðvegsvernd sem  byggi á bestu 

fáan legri þekkingu, ákvæ ðum  a lþ jóðasam ninga og reynslu hér heim a og 

erlendis. Löggjöfin taki e in n ig  til skógverndar, skógræ ktar og landgræ ðslu.

• Að m ótuð verði áæ tlun um auknar rannsóknir á sviði gróður- og jarðvegs- 

verndar, verkefnum  forgangsraðað og fjárm ögn u n  tryggð.

• Að gera stórátak í endurheim t votlendis í sam vinnu við h lutaðeigandi eig- 

endur og um ráðam enn lands.

LEIÐIR
Stefna um gróður- og jarðvegsvernd þarf að vera skýr. Núverandi lö gg jö f á 

þessu sviði er komin nokkuð til ára sinna, lög um landgræ ðslu eru frá 1965 

og lög um skógræ kt frá 1955. Hún endurpeglar því hvorki breytt viðhorf, 

aukna þekkingu né aðstæ ður. Því er endurskoðun hennar forgangsverkefni.

Stilla þarf sam an aðgerðir við gróður- og jarðvegsvernd og nýtingu þess- 

ara auðlinda með m arkm ið sjálfbæ rrar þróunar og inntak alþjóðlegra sam n- 

inga að leiðarljósi.

Efla þarf beitarstjórnun og vöktun á ástandi gróðurs og jarðvegs og auka 

m arkvisst fram lö g  til rannsókna á íslenskum  gróðurlendum  og nýtingu 

þeirra.

Koma þarf á skýrri verkaskiptingu  opinberra aðila, ráðuneyta, ríkis og 

sveitarfélaga á sviði gróður- og jarðvegsverndar og fy lg ja  fram  stefnu um 

sam vinnu við heim am enn.

Fella verður ákvæði sk ip u lagslaga  og laga um mat á um hverfisáhrifum  

eftir því sem  við á að ofangreindri stefnum örkun.
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M ikilvæ gt er að hvers kyns landnýting  sé í góðri sátt við um hverfið og á 

grundvelli viðhorfa um sjálfbæ ra þróun. Þetta á m.a. við um beitarnot, sum - 

arbyggð, verndarsvæ ði, um ferð og veiðar. Bæ ndur hafa um ald ir verið nær 

einir um að nýta landið en nú hafa m argir aðrir bæst í þann hóp, m.a. sívax- 

andi fjö ld i ferðam anna og þéttbýlisbúar sem  keypt hafa jarðir. Brýnt er að 

fjö lþæ tt landnotkun sé stunduð í sem  bestri sátt og sk ip u lag  og um gengnis- 

reglur m iði að því að vernda landið og koma í veg fyrir náttúruspjö ll. Virða 

ber a lm annarétt um frjá lsa  för sam kvæ m t náttúruverndarlögum .

V instrih reyfin gin  -  græ nt fram boð vill virkja bæ ndur og aðra landeigend- 

ur í auknum  m æ li til þátttöku í að endurheim ta landgæ ði með landgræ ðslu 

og skógræ kt sem  leiði til sjálfbæ rra vistkerfa. Í slíkum  verkefnum  er m ikil- 

væ gt að gera skýran greinarm un á ræktun lands og v isth e im t og veita land- 

eigendum  að gan g  að ráðgjöf um aðföng og æ skilegan búnað til slíkra verka.

Stuðla þarf að vistvæ num  fram le ið slu ferlu m  í landbúnaði sem  fa lli að 

auðlindanotkun og æ skilegri þróun byggðar. Forðast ber óhóflega sam þjöpp- 

un, bæði vegna vistfræ ðilegra og heilbrigðislegra vandam ála  sem  henni 

fy lg ja  og bág reynsla er a f á m egin landi Evrópu. Ö ruggar og v istvæ nar afurð- 

ir geta skapað íslenskum  landbúnaði sóknarfæ ri. Sérstaklega eru þeir m ögu- 

leikar sem  felast í lífræ nni ræktun m ikilvæ gir og skapa spennandi tæ kifæ ri. 

Verkm enning og verkkunnátta gam la b æ n dasam fé lagsins hefur óðum  verið 

að tap ast en við því þarf að bregðast því að ý m sir þæ ttir hennar geta vísað 

veginn  til v istvæ nni búskaparhátta.

M inna ber á ten gsl íslenskra búfjárkynja við m enningararfle ifð  þjóðarinn- 

ar. Íslenski hesturinn hefur hlotið alþjóðlega v iðurkenningu  og önnur búfjár- 

kyn hafa ekki síður sérstöðu og fer eftirspurn eftir þeim vaxandi. Þar eð inn- 

lend búfjárkyn eru best aðlöguð íslenskum  aðstæ ðum  ber að byggja á þeim 

við þróun vistvæ ns landbúnaðar. Þá er og m ikilvæ gt að tryggja  góða meðferð 

á dýrum  og sem  best lífsskilyrði fyrir öll dýr.

LANGTÍMAMARKMIÐ
• Að fjö lþæ tt landnotkun fy lg i skip u lag i sem  taki mið af sjálfbæ rri þróun.

• Að verndun og sjá lfbæ r landnýting  hafi fo rgan g  í þjóðlendum .

• Að endurheim ta og vernda sjálfbæ r v istkerfi landsins.

• Að vernda íslenska plöntu- og húsdýrastofna og takm arka notkun inn- 

fluttra tegunda.

• Að v istvæ n ir og lífræ nir fram leiðsluhæ ttir, sem  taki tillit  til líffræ ðilegrar 

fjö lbreytn i, náttúru og m enningarum hverfis, séu grundvöllur íslensks 

landbúnaðar.
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• Að au ðlin d ir landsins séu m.a. notaðar til að fram leiða öru ggar og vist- 

væ nar afurðir í háum  gæ ðaflokki.

• Að bústæ rðir séu í sam ræ m i við landstæ rð og sjálfbæ ra landnýtingu og 

fjö lskyldubú verði áfram  m eginstoð íslensks landbúnaðar.

• Að varast of m ikla sam þjöppun í búfjárræ kt vegna á lags á vistkerfið , með- 

ferðar á dýrum , m engunarhæ ttu  og neikvæðra félagslegra áhrifa.

• Að landbúnaður og ferðaþjónusta stuðli að þróun lífvæ nlegra sam félaga í 

strjálbýli.

• Að tryggja  að erfðabreyttar tegu n d ir og sto fn ar raski ekki vistkerfum . 

MARKMIÐ NÆSTU 5 ÁRA
• Að skilgreindar verði forsendur m ism u nan d i lan d n ýtin gar í anda sjálfbæ rr- 

ar þróunar.

• Að gerður verði gre in arm u nu r á uppgræ ðslu til ræ ktunar og v isth e im tar 

og við  ræktun nytjaskóga og landgræ ðsluskóga.

• Að m eginh luta til verði inn lendar te gu n d ir notaðar við endurheim t land- 

gæ ða og í landgræ ðsluskógum  en erlendar trjá tegu nd ir við nytjaskógræ kt.

• Að hlúa að rannsóknum  og innleiða fjárh agsle ga  hvata til stu ð nin gs v ist- 

væ nni og lífræ nni landbúnaðarfram leiðslu .

• Að efla rannsóknir í um hverfis- og landbúnaðarm álum  m.a. með sam starfi 

háskóla á þessum  fræ ðasviðum .

• Að fram  fari um land allt v íðtæ k úttekt á m en n in garlan d slagi, fornm in jum  

og öðrum  m enningararfi þjóðarinnar.

• Að safnað verði heim ildum  um verkþekkingu og verkm enningu  liðins tím a í 

landbúnaði og stuðlað að búskaparháttum  í sem  bestri sátt við um hverfið.

• Að gera sýnilega leiðina frá fram leiðendum  landbúnaðarafurða til neyt- 

enda þannig að hæ gt sé að rekja uppruna vörunnar.

• Að koma í veg  fyrir kynblöndum  íslenskra búfjárstofna.

• Að endurskoðaðar verði reglur um aðbúnað dýra í innilokuðum  rým um  og 

miða þá við það besta sem  gerist í Evrópu.

LEIÐIR
Þróaðar verði v innuaðferð ir fyrir fjö lþ æ tt lan d n otku n arskip u lag  er byggi á 

sjálfbæ rum  m æ likvörðum  fyrir m ism u nan d i not.

Lagður verði gru n n u r að bættri sam vinnu sam taka fó lks í þéttbýli og 

strjá lbýli varðandi um gen gn i við landið og náttúruvernd.

Endurheim t vistkerfa á örfoka landi y fir  ákveðinni stærð, hvort sem  er 

með sjálfgræ ðslu , landgræ ðslu eða skógræ kt, verði skilgreind og gerð skipu- 

lagsskyld.

Horfið verði í áföngum  frá fra m le ið slu te n gd u m  styrkjum  í landbúnaði og 

þess í stað tekn ir upp byggðatengdir styrkir og um hverfisstyrkir fyrir vist- 

væ na og lífræna fram leiðslu.
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A u kn ar verði rannsóknir og safnað upplýsingum  um væ gi landbúnaðar í 

þróun dreifbýlis og m enningar- og söguvitund þjóðarinnar.

Að sérstöku fra m la g i verði veitt til rannsókna á m öguleikum  lífræ nnar 

ræ ktunar og annarra vistvæ nna fram le ið slu h átta  í ís lenskum  landbúnaði.

Landbúnaðarvörur verði upprunam erktar og þannig styrkt tengsl fram - 

leiðenda og neytenda.

Fundnar verði leiðir til að opna fyrir fu llv in n slu  landbúnaðarvara sem 

byggi á hefðbundnum  aðferðum  fyrri tíðar heima á búunum .

Endurskoða þarf lög um dýravernd með það m.a. í huga að setja m ála- 

flokkinn  undir eitt og sam a ráðuneyti.

In n flu tn in gu r erlendra hrossa-, nautgripa-, sauðfjár- og geitfjárkyn ja verði 

ekki heim ilaður.
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VíÍernin

V axandi sk iln in gu r er nú hér á landi sem  og um allan heim  á þeirri staðreynd 

að ósnortið land og v illt  náttúra er auðlind sem  virða ber og varðveita á eigin 

forsendum . Í m örgum  löndum  er nú unnið að verndun slíkra svæða en fáar 

þjóðir í okkar heim shluta eiga ja fn m ik la  m öguleika og við Íslend ingar í þeim 

efnum . Sérstaða Íslands felst fyrst og frem st í einstæ ðri náttúru og því hve 

strjá lbýlt landið er. Enn eru stórir h lutar þess óbyggð ir og að m estu lausir við 

m annvirki og rask. Fullyrða má að á fáum  eða engum  stöðum  sjáist land- 

m ótunaröfl n áttúrunnar jafn  greinilega og á hinum  íslensku víðernum . Þessi 

sérstaða er stæ rsti þátturinn í þeirri ím ynd sem  í æ ríkari m æ li er notuð sem 

gru n n u r undir uppbyggingu  og eflingu ferðaþjónustu innan lands og utan.

Við skilgre in in gu  ósnortinna víðerna ber að hafa til h liðsjónar eftirfarandi 

sk ilgre in in gu : „Landsvæ ði sem  er a.m.k. 25 km 2 að stæ rð eða þannig að hægt 

sé að njóta þar einveru og náttúrunnar án tru flu n a r a f m annvirkjum  eða 

um ferð vélknúinna farartæ kja á jörðu, er í a.m.k. 5 km fjarlæ gð frá m ann- 

v irk jum  og öðrum  tæ kn ilegu m  um m erkjum , svo sem  raflínum , orkuverum , 

m ið lunarlónum  og þjóðvegum , og þar sem  ekki gæ tir beinna um m erkja 

m annsins og náttúran fæ r að þróast án álags a f m annlegum  um svifum ." 

(Starfshópur um sk ilgrein ingu ósnortinna víðerna 1998.)

LANGTÍMAMARKMIÐ
• Að taka frá sam felld ósnortin og lítt snortin svæði fyrir kom andi kynslóðir.

• Að tryggja  svo sem  verða má óhefta þróun náttúru sam kvæ m t eigin lög- 

m álum  um ókom in ár.

• Að viðhalda sam felldum  og ósnortnum  svæ ðum  til útivistar, rannsókna og 

fræ ðslu.

• Að treysta ím ynd Íslands sem  ósp illts lands með óspillta náttúru.

• Að sjálfgræ ðsla lands verði m eginregla á ósnortnum  víðernum .

MARKMIÐ NÆSTU 5 ÁRA
• Að kortleggja og afm arka landsvæ ði sem  fa lla  undir skilgre in in gu  náttúru- 

verndarlaga um ósnortin víðerni og tryggja  þeim sess í náttúruverndar- 

áæ tlun.

• Að móta áæ tlun um varðveislu ósnortinna víðerna og setja reglur um 

um ferð og um gengni.

LEIÐIR
Varðveita þarf ósnortin landsvæ ði með því að taka frá sam felld ósnortin 

svæði fyrir kom andi kynslóðir og tryggja  óhefta þróun náttúru sam kvæ m t
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eigin lögm álum  um ókom in ár. Þannig verður v iðhald ið  sam felldum  og 

ósnortnum  svæ ðum  til útivistar, rannsókna og fræ ðslu, tryggð  og treyst 

ím ynd Íslands sem  óspillts lands með óspillta náttúru.

A fla þarf upplýsinga um þessi svæði, jarðfræ ði þeirra, lífríki og núverandi 

nýtingu og hagnýta þær til stýringar, rannsókna og fræ ðslu.

Skilgreina þarf og afm arka ósnortin víðerni og varðveita svæði þar sem 

náttúran ræður ríkjum  og m aðurinn kem ur e inungis sem  gestur. Í þeim til- 

gan g i er nauðsynlegt að takm arka m jög eða banna vélknúna umferð.
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Fer>afljónusta og útivist

Vinstrih reyfin gin  -  græ nt fram boð te lu r eflingu ferðaþjónustu  væ nlegan 

kost í íslenskri atvinnuþróun og vaxtarm ögu le ika  mikla og vaxandi. Aukin 

um svif í ferðaþjónustu skapa tiltö lu le ga  m örg störf, þau dreifast nokkuð 

ja fn t um landið og höfða til beggja kynja.

Undirstaða íslenskrar ferðaþjónustu hefur verið náttúra landsins og sér- 

stæ tt landslag, ekki síst óbyggð víðernin  sem  eiga sér fáa líka. Brýnt er að 

tryggja  að sú ím ynd sem  við v ilju m  að landið hafi í okkar eigin og annarra 

au gu m  sé sannleikanum  sam kvæ m . Efla þarf þekkingu á náttúru landsins og 

náttúruvernd, trygg ja  góða um gen gn i um landið og sjá til þess að ferða- 

m ennska vald i ekki tjón i á viðkvæ m ri náttúru.

M en nin garten gd  ferðaþjónusta  er í örum  vexti og gefu r m en n in gararfu r 

þ jóðarinnar þar óte ljandi sóknarfæ ri. M ikilvæ gt er að styðja vel við  bakið á 

m en n in garte n gd ri ferðaþjónustu . Efla þarf leiðsögn með stað ku nn u gum  

le ið sögum ön n u m , sérstaklega fyrir erlenda hópa sem  koma hingað  með 

eigin útbúnað. Þannig er hæ gt að vefa þ jóðlegar sögu r og hefðir inn í ferð- 

irnar. Styðja á við u p pbyggingu  ferðaþjónustu  heim a í héraði. Sk ipu lagsm ál 

heim a fyrir fá i þar með m eiri s tu ð n in g  með vistvernd að leiðarljósi. Heilsu- 

ten gd  ferð aþ jón u sta  býður e in n ig  upp á m argháttuð  tæ kifæ ri til nýsköp- 

unar. S já lfb æ rn i og n ýtin g  í sam ræ m i við fjö lbreytta  útivist skal höfð að 

leiðarljósi.

LANGTÍMAMARKMIÐ
• Að Ísland verði til fyrirm yn d ar í verndun náttúru og um hverfis, m.a. í 

te n gslu m  við ferðaþjónustu  og útivist.

• Að unnið verði áfram  að verndun ósnortinna víðerna landsins.

• Að tekið verði aukið tillit  til útivistar og ferðaþjónustu í a llri skipulagsgerð.

• Að við allt sk ip u lag  ferðam ála og ferðaþjónustu verði það grundvallar- 

atriði að íslensk náttúra og um hverfi bíði ekki tjón af. Leyft verði að tak- 

marka fjö lda ferðam anna inn á viðkvæ m  svæði.

• Að útivist og ferðaþjónusta sam ræ m ist í hvívetna m arkm iðum  um sjálf- 

bæra þróun.

• Að í vaxan d i m æ li verði horft til m enningartengdrar ferðaþjónustu  við 

uppbyggingu  atvinnugreinarinnar.

• Að eftirlit með um gen gn i um viðkvæ m  svæ ði verði eflt og veitt viðurkenn- 

ing þeim sem  standa sig  vel.

• Að stórefla rannsóknir á ferðam ennsku á Íslandi og vöktun ferðam anna- 

staða.
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• Að kanna m öguleika á að efla m enntun og fæ rni le iðsögum anna og stefnt 

að því að nýta enn frekar þekkingu staðkunnugra.

MARKMIÐ NÆSTU 5 ÁRA
• Að móta heildstæ ða stefnu um ferðam ál á landsvísu þannig að sérstaða 

hvers landshluta fá i notið sín.

• Að gera átak í að efla „græ na ferðam ennsku" (Eco-tourism ) og koma á 

sam starfi við erlenda aðila ásam t því að efla m enntun og rannsóknir á því 

sviði.

• Að ljúka við áæ tlun um uppbyggingu  og vernd fjö lsóttra ferðam anna- 

staða, m.a. með náttúruvernd og öryggi ferðafólks í huga.

• Að skilgreina verkaskiptingu  m illi landvarða og heilbrigð iseftirlits varðandi 

eftirlit með ferðam annastöðum .

• Að gera áæ tlun um bætt aðgengi fólks með skerta hreyfigetu að ferða- 

m annastöðum .

LEIÐIR
Lögð verði áhersla á uppbyggingu  ferðaþjónustu og útivistar og fy lg st grannt 

með um gen gn i um fjö lfarna ferð am an n astað i svo að hæ gt verði að koma í 

veg fyrir neikvæð á h rif á náttúruna. Auka þarf eftirlit og sjá til þess að 

ákvæ ði laga og v iðurlög  við brotum  verði skýr. G agn le gt er að koma á viður- 

kenningum  og styrkjum  til þeirra sem  standa sig  vel í ferðaþjónustu. Unnið 

verði sam kvæ m t fastm ótaðri áæ tlun um úrbæ tur á ferð am an n astö ðu m  í 

sam vinnu við heim am enn á hverjum  stað.

Sam hliða þróun ferðaþjónustu verður að gæ ta þess að á lag  á um hverfi 

og sam fé lag  verði ekki svo m ikið að það skaði náttúru og lífríki. Farið verði að 

leiðsögn þeirrar greinar ferðaþjónustu sem  kallast „græ n ferðam ennska" 

(„Eco-tourism ") og byggist á því að um hverfiskostnaði sé haldið í lágm arki 

og að ferðam enn nýti ferðalögin  sem  best, fari hæ gar y fir  og njóti betur.

N áttúru- og m enningartengd ferðaþjónusta á Íslandi hefur verið að þró- 

ast í átt til „sjá lfbæ rrar ferðaþjónustu ." Með því er átt við ferðaþjónustu sem 

leitast við að vera í senn fræ ðandi og skaðlaus fyrir náttúru og m enningu 

v iðkom andi lands sem  og e instök v istkerfi og sam félög. Leiðarljósin eiga að 

vera þekking og v irð in g  fyrir m enningu og náttúru.

G ert verði átak í fræ ðslu og u p p lýsin gag jö f um ferðaleiðir, um athyglis- 

verða staði, um náttúru og um hverfi og um gengnisreglur. Fræðslan þarf að 

ná bæði til erlendra og innlendra ferðam anna. Styðja ber við starfsem i 

ferða- og útiv istarfé laga sem  starfa að fræ ðslu um náttúru landsins.

Byggð verði upp aðstaða til m óttöku ferðam anna víða um landið í sam - 

ræmi við verndaráæ tlan ir til þess að m innka á lag  á v iðkvæ m um  stöðum . 

Skýrt sé og vel skilgreint hver hafi eftirlit með stöðunum .

A ukinn verði þáttur sögu og m en n in gar í ferðaþjónustu . M enningartengd
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ferðaþjónusta léttir á ferð am an n aþu n ga á v iðkvæ m um  en vinsæ lum  stöð- 

um á hálendinu og fæ rir ferðaþjónustuna niður á láglendi, ja fn fra m t því að 

skapa atvinnu heim a í héraði og treysta m enningu og byggðir landsins.7

7 Að öðru leyti er vísað til tillögu til þingsályktunar um  ferðam álastefnu, lögð fyrir 112. 

löggjafarþing (537.mál): http://www.alt-hingi.is/ába-bin/unás.pl?t 

Xti=wwwtext/html/112/s/0934.html&leito=Fer%F0a%FEj%F3nusta#worá1.
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Umhverfismennt

M arkviss fræ ðsla um um hverfism ál og náttúruvernd er m ikilvæ gur þáttur í 

að gera hvern og einn m eðvitaðan um ábyrgð sína í um hverfism álum . Þar 

þurfa að vinna sam an ólíkir aðilar, ríki, sveitarfélög, opinberar stofnanir, at- 

vinnurekendur, frjá ls  fé lagasam tö k og skólakerfið. Tryggja þarf að kennsla í 

um hverfism ennt sé sam ofin  öllum  nám sgreinum  í leik-, gru n n- og fram - 

haldsskó lum  auk þess sem  marka má þeirri fræ ðslu sérstakan tím a í skóla- 

starfinu . Frjáls fé lagasam tö k hafa m ikilvæ gu hlutverki að gegna varðandi 

fræ ðslu í um hverfism álum . Nefna má verkefni Landverndar „Vistvernd í 

verki", sem  hvetur til au kin n ar um hverfisvitundar, útgáfu N eytendasam tak- 

anna á N eytendablaðinu, sem  geym ir fjö lbreytt fræ ðsluefn i um um hverfis- 

og neytendam ál, og fræ ðslu  N eytendasam takanna um um hverfism erktar 

vörur.

M iklu skiptir að efla þau söfn sem  sinna náttúru- og um hverfisfræ ðslu  og 

má þar fyrst te lja að koma þarf upp veglegu  náttúru- og v ís in d a sa fn i en 

e in n ig  að efla gestastofu r og fræ ð slu setu r um land allt. Langflest sveitar- 

fé lög  hafa sam þykkt Staðardagskrá 21 sem  fe lu r í sér að a llar stofnanir 

þeirra setja sér m arkm ið í um hverfism álum . Betur má ef duga skal og skiptir 

m iklu að sveitarfélög setji sér fram sæ kin  m arkm ið í um hverfism álum . M ikil- 

væ gt er að sam hliða því standi þau fyrir um hverfisfræ ðslu  fyrir starfsm enn 

sína, þ.m.t. grunnskólakennara. Hvetja þarf fyrirtæ ki á hinum  alm enna 

m arkaði til að gera slíkt hið sama.

LANGTÍMAMARKMIÐ
• Að treysta vitund þjóðarinnar um m ikilvæ gi um hverfisins og efla sk iln in g  

á náttúrunni og hugm yndafræ ði s jálfbæ rrar þróunar.

• Að tryggja  að a llir nem endur í leik-, grunn- og fram h ald sskó lum  hljóti 

m arkvissa m enntun í anda sjálfbæ rrar þróunar, þ.m.t. fræ ðslu  um um- 

hverfism ál.

• Að byggja upp rannsóknir og þróunarstarf á sviði náttúru- og um hverfis- 

v ísin d a m.a. með því að auka tæ kifæ ri til rannsóknatengds fram h ald s- 

nám s á þessu fræ ðasviði í háskólum .

• Að styðja við bakið á grasrótarhreyfingum  sem  vinna að aukinn i um hverf- 

isvitund.

• Að auka alm enna um fjöllun um um hverfism ál og að gen gi a lm en nin gs að 

fræ ðsluefni.

• Að efla áb yrgð artilfin n in gu  a lm en nin gs gagnvart auðlindum  jarðar.
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MARKMIÐ NÆSTU 5 ÁRA
• Að fella Staðardagskrá 21 að stjórnsýslu  sveitarfélaga.

• Að bjóða starfsfó lki ríkis og sveitarfélaga skipulega um hverfisfræ ðslu  í 

te n gslu m  við starfsvið  hvers og eins.

• Að gera sam kom u lag við Sam tök atv in n u lífs in s um um hverfisfræ ðslu  fyrir 

starfsfó lk á a lm ennum  m arkaði.

• Að gera sam kom u lag  við frjá ls  fé lagasam tö k um einstök verkefni á sviði 

um hverfisfræ ðslu.

• Að nýta starfskrafta landvarða y fir  vetrartím ann til að sinna um hverfis- 

fræ ðslu í skólum  landsins.

• Að styrkja fjö lm ið la  til innlendrar dagskrárgerðar um um hverfism ál.

LEIÐIR
Sérstök áhersla verði lögð á þjálfun kennara og kennaranem a í að tengja 

h ugm yndir um hverfisverndar við kennslu allra nám sgreina. Lögð verði 

áhersla á að n ám sefn ish öfu n d ar hafi sjónarhorn um hverfisverndar í huga 

við gerð nám sefnis í öllum  nám sgreinum  á sam a hátt og krafa er gerð um 

að í öllu nám sefni séu sjónarm ið kynjajafnréttis höfð að leiðarljósi. Þannig 

verður best vakin vitund nem enda um sam eig in lega ábyrgð okkar á um - 

hverfinu og vernd þess. Þá ber e in n ig  að leggja áherslu á útgáfu sérstaks 

nám sefnis í greinum  um hverfis- og náttúruvísinda.

Sam þæ tta þarf um hverfisfræ ðslu  kennslu annarra nám sgreina á öllum  

skólastigum  og tryggja  að skó larnir hafi að gan g  að vönduðu og fjölbreyttu 

nám sefni um um hverfism ál. Þá þarf að styðja við le itn i skóla á öllum  skóla- 

stigum  til fjö lbreyttrar sam vinnu sín í m illi um verkefni á sviði um hverfis- 

m enntunar. Það sam a á við um sa m sta rf við erlenda skóla.

Hvetja þarf til fra m h ald sm e n n tu n a r í um hverfisfræ ðum  hvers konar svo 

að skólakerfið hafi í auknum  m æ li að gan g að sérfræ ðingum  á sviði um hverf- 

ism enntunar.

Ein leið til að tryggja  vöxt og v ið g an g  um hverfisfræ ðslu  á öllum  skó lastig- 

um er að leitast við að koma á útikennslu sem  býður upp á fjölbreytta 

nálgun og ný sjónarhorn.

Skólar á öllum  skólastigum  setji fram  u m hverfism arkm ið  í skólanám skrá 

sinni. M ikilvæ gt er að foreldrar og aðrir sem  te n gja st skó lastarfi þekki 

u m hverfism arkm ið  v iðkom andi skóla og leggi sitt a f m örkum  til að ná þeim.

A uk fræ ðslu fyrir nem endur á öllum  aldri er nauðsynlegt að gera átak í 

sérhæ fðri um hverfisfræ ðslu  fyrir ým sa hópa og starfsgreinar. Má þar nefna 

m ikilvæ gi foreldrafræ ðslu, neytendafræ ðslu o.s.frv. Stuðla þarf að því að fyr- 

irtæ ki og sto fn an ir sjái til þess að starfsfó lk njóti fræ ðslu um um hverfism ál, 

bæði a lm ennt og um þau atriði sem  sérstaklega varða starfsem i viðkom andi 

fyrirtæ kis, sto fn un ar og starfsm anns.
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Hvatt verði til þess að fjö lm ið lar tak i um hverfism ál til um fjö llu n ar og í því 

au gn am ið i verði innlend dagskrárgerð um um hverfism ál styrkt sérstaklega.

M ikilvæ gt er að öll sveitarfélög á landinu kynni m arkm ið Staðardagskrár 

21 fyrir a lm e n n in gi og upplýsi reglulega um stöðu um hverfism ála í sveitar- 

fé lagin u. Þannig verður þekking íbúanna á um hverfism álum  aukin og efld 

vitund  þeirra um m ikilvæ gi þess að u m gan gast náttúruna af virð ingu.
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Samgöngur

Sa m gö n gu r eru m args konar og hverju sam fé lag i er m ikilvæ gt að bjóða upp 

á fjö lbreytta sa m gön gu m áta, í lofti, láði og legi. Leggja þarf áherslu á góðar 

sam gö n gu r en um leið að draga svo sem  kostur er úr neikvæ ðum  áhrifum  

þeirra. Sk ip u lag n in g  og stjórn sam gan gn a þarf að taka mið a f m arkm iðum  

sjálfbæ rrar þróunar. Tryggja þarf að við alla áæ tlanagerð í sam gö n gu m álu m  

sé lögð áhersla á að lágm arka um hverfisrask og m engun af völdum  

sam gan gn a auk þess sem  leggja þarf áherslu á um ferðaröryggi sam fara 

breytingum  í sam gö n gu h áttu m . Hvetja þarf til notkunar um hverfisvæ nna 

ökutæ kja. Þá ber að stuðla sérstaklega að hjólreiðum  í stæ rstu bæ jum  og 

borgum.

Vegakerfið á að vera sam eign  allra landsm anna. Tryggja þarf góðar og ör- 

uggar sa m g ö n gu r um land allt með h agsm u ni m anna og náttúru í huga. 

M ikilvæ gt er að sníða vegakerfið  að náttúru landsins og a f þeim sökum  eiga 

fjö lfarn ir uppbyggðir vegir ekki heim a á hálendi Íslands. M ikill akstur hefur í 

för með sér m arga neikvæða þætti, svo sem  mikla auðlindanotkun í form i 

o líu n otku n ar og e fn isko stnaðar til b ílafram leiðslu, m ikið land fer undir vegi 

og önnur sam gön gu m an n virk i og sam gö n gu rnar sjá lfar leiða a f sér m engun 

lofts, láðs og lagar. Þá getur val á sam gön gu m áta  haft m ikil á h rif á alm enna 

lýðheilsu.

V instrih reyfin gin  -  græ nt fram boð leggur áherslu á að sk ip u la g n in g  og 

stjórn sam gan gn a taki mið af m arkm iðum  um sjálfbæ ra þróun sam félagsins 

og að við áæ tlanagerð sé m egináhersla  lögð á að halda neikvæ ðum  þáttum  

sam gan gn a í lágm arki.

LANGTÍMAMARKMIÐ
• Að auka stig  a f stig i endurnýjan lega orkugjafa í sam gön gu m  og flu tn - 

ingum .

• Að auka hlut a lm e n n in gssam g a n g n a  í um ferðinni.

• Að greiða fyrir um ferð hjólandi og gan gan di vegfarenda með því að taka 

tillit  til þeirra í öllu skipulagi.

• Að draga úr losun gróðurhúsalo fttegunda af völdum  sam gan gn a hérlend- 

is og m innka svifryk.

• Að taka ríkulegt tillit  til um hverfis og náttúruverndarsjónam iða við upp- 

byggingu sam gön gu m an n virk ja  og leggja ekki fjö lfarna uppbyggða vegi á 

hálendi Íslands.

• Að draga úr þörf fyrir sam gö n gu r og flu tn in g a  með bæ ttum  g agn a flu tn - 

ingsleiðum .
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• Að auka um ferðaröryggi, fæ kka slysum  og draga úr e ignatjóni vegna sam - 

gan gn a, m.a. með því að auka hlut sjó flu tn in ga  svo unnt sé að draga úr 

um ferð flu tn in gab íla .

• Að við sk ip u lagsv inn u  verði lögð áhersla á greiðar leiðir fyrir alla en um leið 

verði dregið úr neikvæ ðum  þáttum  sam gan gn a svo sem  lo ftm engun, sjón- 

m engun og hávaðam engun.

MARKMIÐ NÆSTU 5 ÁRA
• Að sérstakt átak verði gert í að m innka losun frá sam gön gu m  og stefnt að 

sam dræ tti í þeim geira um 20%.

• Að sam þæ tta þar sem  kostur er íbúabyggð, þ jónustu- og atvinnusvæ ði.

• Að taka mið a f raunverulegum  um hverfis- og orkukostnaði við sk ip u lagn - 

ingu sam gan gn a og flu tn in ga.

• Að hvetja með skatta legum  aðgerðum  til notkunar á bílum  sem  knúnir eru 

endurnýjan legum  orkugjöfum .

• Að ýta undir m arkvissa uppbyggingu  a lm e n n in gssam ga n gn a  um land allt 

og gera þær að eftirsóknarverðum  valkosti m.a. með bættri þjónustu, 

auknum  fo rgang i í um ferð, tíðari ferðum  og þátttöku í kostnaði.

• Að gera áæ tlun um aukinn hlut stran d sig lin ga  í vöru flu tn in gu m .

• Að hjó lreiðabrautir verði skilgreindar í vegalögu m  og þær lagðar m eðfram  

stofnbrautum  og fjö lförnustu  þjóðvegum .

• Að gera úttekt á m öguleikum  rafknúinna farartæ kja, þ.m.t. raflestum .

• Að kanna m öguleika á aukinn i notkun rafknúinna vélarhitara fyrir bifreiðar.

• Að gera háhraðatengingar a ð gen gilegar fyrir alla landsm enn og tryggja 

jö fn un  kostnaðar.

• Að endurskoða lagaákvæ ði um utanvegaakstur, auka eftirlit og herða við- 

urlög við brotum  gegn þeim.

LEIÐIR
Við sk ip u lagn in gu  þéttbýliskjarna verði íbúasvæ ði, þ jónustusvæ ði og at- 

v innusvæ ði sam þæ tt meira en verið hefur og frá upphafi gert ráð fyrir hjóla- 

og gö n gu stígu m  ásam t öruggum  a lm e n n in gssam gö n gu m  þegar sam gön gu - 

net eru skipulögð.

Gera þarf nákvæ m a kostnaðargrein ingu á raunkostnaði við flu tn in g a  á sjó 

og landi og í lofti og velja þá flu tn in ga le ið  sem  hefur m innstan um hverfis- og 

þ jóðhagslegan kostnað í för með sér í hverju tilfelli.

Auka þarf fjárve itin gar til rannsókna á nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa 

í f lu tn in g u m  og sam gön gu m  og auka hlut einkabíla sem  knúnir eru endur- 

nýjanlegum  orkugjöfum .

Til að auka hlut endurnýjanlegra orkugjafa í a lm e n n in gssam gö n gu m  og 

auka hlut a lm e n n in gssam ga n gn a  alm ennt verði auknu fjá rm ag n i veitt í þró- 

un og rekstur a lm e n nin gssam gön gu kerfis ins.
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Ríkið taki þátt í kostnaði við a lm e n n in gssam g ö n gu r ásam t sveitarfélög- 

unum  og tryg g i þannig a lm e n n in gssam g ö n gu r um land allt.

Leggja þarf g ön gu stíga  m eðfram  akbrautum  á fjö lsóttu m  ferða- 

m annastöðum .

Til að koma í veg  fyrir brot á reglum  um u tanvegaakstur þarf að auka 

fræ ðslu  um afle ið in gar slíkra brota auk þess sem  gera má kröfu um að brot- 

legir ökum enn leggi sitt a f m örkum  við að bæta skem m dirnar sem  hljótast 

a f brotum  af þessu tagi.
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Mengun

Fjörutíu ár eru liðin frá því að Rachel Carson skrifaði bók sína Raddir vorsins 

þagna. Hún vakti athygli á fu g lad au ð a a f völdum  skordýraeiturs í fæ ðukeðj- 

unni. Síðan hefur m engun verið á dagskrá a lþ jóð asam félagsin s og v ið fangs- 

efni þjóðríkja, sveitarfélaga og fyrirtæ kja, sérstaklega í iðnríkjunum .

M argt hefur áu nn ist til úrbóta á ytra og innra um hverfi í þróuðum  ríkjum. 

Þó fer lo ftm engun þar iðulega y fir  heilsuverndarm örk í þéttbýli. Í þróunar- 

ríkjum  og í löndum  þriðja heim sins sem  eru að iðnvæ ðast blasir við önnur 

og dekkri mynd, einkum  í fátæ krahverfum  og hreysum  m illjónaborga. Ör 

fó lksfjö lgu n  í þróunarríkjum , vaxan d i m isskipting, skortur á heilbrigðisþjón- 

ustu og f lu tn in g u r úr sveitum  í þéttbýli m agnar upp vandann.

Nýir m engunarvaldar hafa komið til sögu n n ar í ört vaxan d i m æ li; súrt 

regn, ofauðgun vegna næ ringarríkra efna frá landbúnaði, m engun af völdum  

geislavirkra efna og jarð efn ae ld sn eytis  og ekki síst e iturefni og m anngerð 

efnasam bönd sem  reynst geta skaðleg v istkerfum  og heilsu m anna og heil- 

brigði (sjá kaflann Efni og efnavörur).

LANGTÍMAMARKMIÐ
• Að draga úr hvers kyns skaðlegri m engun innan íslensku e fn ah agslö gsög- 

unnar og beita, ásam t fræ ðslu og lagafyrirm æ lum , m engunargreiðsluregl- 

unni (polluter pays principle) í því skyni.

• Að fy lg jast með aðstreym i geislavirkra efna inn á íslensk hafsvæ ði og 

draga með a lþ jóð asam starfi úr hættu á m engun af þeirra völdum .

• Að frið lýsa íslenskt yfirráðasvæ ði sem  kjarnorku- og e fnavopnalaust og 

draga úr hættu á kjarnorku- og eiturefnaóhöppum  í grennd við Ísland.

• Að koma sem  verða má í veg fyrir m engun og m engunarslys a f völdum  ol- 

íu flu tn in ga  á íslenskum  hafsvæ ðum .

• Að draga úr m engun a f völdum  um ferðar bifreiða og annarra vélknúinna 

tæ kja, draga úr hávaðam engun og úr óæ skilegri ljósm engun utanhúss.

• Að auka endurvinnslu  svo sem  kostur er og leita leiða til að draga úr sorpi 

og öðrum  úrgangi.

MARKMIÐ NÆSTU 5 ÁRA
• Að fara y fir  lög um h o llustuhæ tti og m engunarvarnir, lög um náttúru- 

vernd, sk ip u lags- og byggingarlög, lög um mat á um hverfisáhrifum  og 

aðra þá lö gg jö f og réttarheim ild ir sem  snerta m engun náttúru og um- 

hverfis og styrkja ákvæði þeirra til að draga úr skaðlegri m engun.

• Að styrkja rannsóknir á aðborinni m engun geislavirkra efna á íslenskum
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hafsvæ ðum  í sam vinnu við ríki við norðanvert A tla n tsh a f og vinna að 

sam kom u lagi um að lokað verði fyrir uppsprettu hennar.

• Að lögfesta frið lýsin gu  íslensks yfirráðasvæ ðis gegn kjarnorku- og eitur- 

efnavopnum  og vinna að v iðurkenningu  slíks svæ ðis og fyrirbygg jan d i að- 

gerðum  í sam vinnu við  grannþjóð ir og á a lþjóðavettvangi.

• Að kortleggja og hreinsa upp skaðlega m engun eftir herlið og herstöðvar 

hérlendis og kanna og fy lg ja  eftir sem  verða má rétti Íslands og íslenskra 

þegna til bóta frá Bandaríkjunum  og NATÓ.

• Að marka stefnu um sig lin g a r og kröfur til búnaðar skipa sem  flytja  olíu 

og önnur m engandi og hæ ttuleg efni innan íslenskrar lögsögu með það að 

m arkm iði að draga úr hættu á m engun og m engunarslysum .

• Að hefja ta farlau st rannsóknir og ráðast í tiltæ kar aðgerðir til að draga úr 

svifryks- og efn am engu n  frá bílaum ferð.

• Að kanna m engun og m engunarhæ ttu  ferskvatns, stöðuvatna og 

straum vatna og gera ráðstafanir til að draga úr henni í sam vinnu við sveit- 

arfélög og aðra h lutaðeigandi.

• Að gera með sam vinnu ríkis og sveitarfélaga úttekt á um fangi hávaða- 

m engunar og móta reglur til að draga úr henni.

• Að gera könnun á u m fan gi skaðlegrar og tru flan d i ljósm engu n ar og móta 

reglur sem  dragi úr slíkri m engun og taki e in n ig  til fló ð lýs in gar á náttúru- 

fyrirbæ rum .

• Að leita leiða til að draga úr m engun strandsvæ ða og auka fræ ðslu  og 

herða reglur og v ið u rlög  í þeim m æ li sem  líklegt er að skili árangri.

• Að fara y fir  a lþ jóð asam n in ga á sviði m engunarm ála og innleiða hér og 

staðfesta v ið e igan d i sáttm ála, bókanir við þá og önnur tengd ákvæði.

• Að fy lg ja st með áform um  um olíuvinnslu  á norðlæ gum  slóðum  sem  haft 

gæ ti á h rif á íslensk hafsvæði og beita tiltæ ku m  ráðum til að íslenskum  

h agsm unum  sé ekki stefnt í hæ ttu með slíkum  fyriræ tlunum .

LEIÐIR
Á  sviði m engunarvarna reynir á a lþ jóðlega sam vinnu og sam þæ ttar aðgerðir 

a lm en nin gs, stjórnvalda og fyrirtæ kja. Sam hæ fa þarf þátttöku innan Stjórn- 

arráðsins í þessu skyni og virkja Landhelgisgæ slu  og utanrík isþ jónustu  til að 

sem  bestum  árangri verði náð.

Rannsóknir eru ó fu llnæ gjand i hérlendis á m örgum  sviðum  er varða 

m engunarm ál og er brýnt að hvetja til þeirra og styrkja þær á vegum  rann- 

sóknastofnana og opinberra sjóða.

Sveitarfélög og svæ ðisbundnar e ftirlitssto fn anir hafa m iklu hlutverki að 

gegna á sviði m engunarvarna. Efla þarf skilvirka sam vinnu þeirra og verka- 

sk iptingu  opinberra aðila.

Fara þarf y f ir  tæ kn ile gar kröfur um skilvirkan m engunarvarnabúnað, sér- 

staklega að því leyti sem  snýr að hugtakinu „besta fáan leg  tæ kni" og beit- 

ingu þess við íslenskar aðstæður.
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Treysta þarf þátttöku Íslands í norræ nni sam vinnu á sviði m engunarm ála 

og innan Vestnorræ na ráðsins og N orðurskautsráðsins (Arctic Counsil) og 

verkefna sem  því te n gja st (AM AP ofl.).

Taka þarf sam an fræ ðslu- og upplýsingaefni fyrir a lm en nin g, sam tök og 

sto fn an ir til að auka sk iln in g  á skaðlegri m engun og aðgerðum  til að draga 

úr henni.
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Efni og efnavörur

N útím a sam fé lag  er háð m args konar efnum  og efnavörum . Í Evrópu eru 

þekkt ríflega 100.000 m ism u nan d i efni en af þeim er talið  að um 30.000 sé 

að fin n a  í meira m agni en einu tonni. Efnin eru m eðal annars notuð í ým s- 

um iðnaði og þau er að fin n a  í m args konar neytendavörum . M egnið af 

þeim efnum  sem  eru í um ferð komu á m arkað fyrir árið 1981 þegar litlar 

kröfur voru gerðar til fram leiðenda um rannsóknir og u pplýsingar um áhrif 

a f notkun efnanna. Reynslan hefur því orðið sú að nauðsynlegt hefur reynst 

að takm arka notkun ým issa  efna þegar í ljós hafa komið skaðleg á h rif á 

heilsu m anna eða um hverfi til lengri eða skem m ri tím a en oft koma skaðleg 

á h rif efnanotkunar ekki í ljós fyrr en eftir m örg ár eða jafnvel áratugi.

M ikilvæ gt er að lágm arka notkun efna sem  eru hæ ttuleg fyrir heilsu fólks 

eða um hverfið. Til þess að það sé m ögulegt verða að liggja fyrir upplýsingar 

um hugsanlega áhæ ttu a f notkun þeirra efna og þeirrar efnavöru sem er á 

markaði. Gera verður þær kröfur til fram leiðenda og innflytjenda að slíkar 

upplýsingar séu fyrir hendi og e innig að hæ ttulegum  efnum  sem eru í umferð 

fy lg i leiðbeiningar um örugga notkun, geym slu og meðferð, þ.m.t. förgun.

Tryggja þarf að stjórnvöld hafi yfirsýn  y fir  hæ ttuleg efni sem  eru í notkun 

og að þau fy lg ist með h u gsanlegum  áhrifum  a f notkun þeirra. Bæta þarf 

eftirlit með in n flu tn in g i á efnum . Einnig er m ikilvæ gt að stjórnvöld hvetji til 

notkunar skaðlausari efna t.d. með hagræ num  hvötum  þegar það er m ögu- 

legt.

Notkun þrávirkra efna, efna sem  valda gróð u rh ú saáh rifu m  og efna sem 

skaða ósonlagið  eru dæ m i um efnanotkun sem  hefur á h rif um heim allan 

óháð því hvar losun á sér stað. N auðsyn legt er því að taka virkan þátt í al- 

þ jóðasam starfi sem  stuð lar að því að draga úr notkun hæ ttulegra efna í 

heim inum . Heim urinn er eitt m arkaðssvæ ði og efni og efnavörur eru flu ttar 

um langan veg. Efla þarf gagnkvæ m a u p p lýsin gag jö f um hæ ttur varðandi 

efnanotkun og deila tæ kn iþekkin gu . Einnig  er m ikilvæ gt að styrkja þróunar- 

ríkin til að hætta notkun hæ ttulegra efna sem  oft eru ódýrari en m einlausari 

efni.

LANGTÍMAMARKMIÐ
• Efnanotkun feli ekki í sér áhæ ttu fyrir heilsu m anna og um hverfi.

• Losun efna sem  valda um hverfisá lag i og hugsan legu  heilsutjóni verði 

hætt eins fljó tt og m ögulegt er.

• Efnafram leiðendur og inn flytjen d ur verði sku ld b u nd n ir til að sýna fram  á 

e iginleika fram le ið slu - og innflutn ingsvara  sinna.

[38]



VINSTRIHREYFINGIN -  GRÆNT FRAMBOÐ

• Dregið verði úr notkun varnarefna.

• N eytendavörur in n ihald i ekki kvikasilfur, kadm íum  eða blý.

• Vörur sem  koma á m arkað verði lausar við  þrávirk lífræn efni.

• Vörur verði lausar við krabbam einsvaldandi efni og efni sem  geta haft 

á h rif á erfðaefni lífvera og horm ónabúskap, svo og æ xlunarfæ rn i m.a. 

vegna m inni fram leiðslu  kynfrum a.

MARKMIÐ NÆSTU 5 ÁRA
• Að dregið verði eftir því sem  m ögulegt er úr notkun hæ ttulegra þung- 

m álm a svo sem  kvikasilfurs, kadm íum s og blýs í neytendavörum .

• Að vörur sem  innihalda hæ ttuleg efni eða eiturefni verði ávallt m erktar 

með viðeigandi varnaðarm erkingum  og notendur hafi að gan g að öryggis- 

blöðum  með upplýsingum  um innihald, notkun, meðferð og förgun vör- 

unnar.

• Að stjórnvöld skrái notkun hæ ttulegra efna og efnavöru á Íslandi til að 

trygg ja  fu lln æ g ja n d i yfirsýn.

LEIÐIR
Tím abæ rt er að endurskoða lö gg jö f um eiturefni og hæ ttuleg efni þannig að 

hún taki til allra efna og efnavöru og taki mið a f þeim breytingum  sem  nú 

eru að verða á e fn a lö gg jö f Evrópu hvað varðar efni, efnab löndur og hluti 

sem  geta gefið frá sér efni svo og lö gg jö f um varnarefni, sæ fiefn i8 og snyrti- 

vörur.

Innleiða þarf nýja reglugerð Evrópusam bandsins um efni og efnablöndur, 

REACH (Registration, Evaluation and Authorisation  of Chem icals, um skrán- 

ingu, mat og leyfisveitingar efna) og tryggja  þátttöku Íslands í störfum  Efna- 

sto fn un ar Evrópu, ECH A (European C hem icals Agency). REACH -reglugerðin, 

tekur gild i 1. jú n í 2007 og sam kvæ m t henni skulu öll fyrirtæ ki sem  fram leiða 

eða flytja  inn efni í meira m agni en eitt tonn á ári skila inn gögnum  og for- 

skrá efni sín hjá Efn astofnuninn i á tím ab ilin u  1. jú n í til 31. desem ber 2008. Í 

fram h ald i a f því er fram leiðendum  gert að útvega þær u pplýsingar sem 

nauðsyn legar eru til að meta áhæ ttu a f notkun efnanna. Verði REACH lög- 

fest tím an lega  á Íslandi geta íslenskir fram le ið end u r gert sam kom u lag  við 

aðra fram le ið end u r á sam a efni í Evrópu um sam vinnu við öflun rannsókna- 

gagna. Með sam vinnu fram leiðenda verður e in n ig  m ögulegt að takm arka 

tilrau n ir á dýrum . Ef um er að ræða efni sem  geta skaðað heilsu m anna eða 

um hverfi verður notkun þeirra háð leyfum . Með þessari reglugerð er stefnt 

að því að á næ stu 11 árum  verði rannsökuð og áhæ ttum etin  öll þau efni á 

m arkaði í Evrópu sem  ekki liggja nú þegar fyrir næ gar u pplýsingar um. Auk 

þessa m iðar reglugerðin að því að skipt verði út m jög skaðlegum  efnum  fyrir 

hæ ttum inni efni eða tæ kni þegar það er m ögulegt.

Efla þarf eftirlit á m arkaði og á vin n u stöðu m  með því að hæ ttu leg efni og
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efnavörur séu m erktar og að notendur hafi að gan g  að öryggisblöðum  með 

upplýsingum  um m eðhöndlun vörunnar. Einnig að takm örkunarskyld  efni 

verði e ingöngu notuð í sam ræ m i við kröfur þar að lútandi svo komið verði í 

veg  fyrir áhæ ttu fyrir fó lk og um hverfi. Eflt verði eftirlit með in n flu tn in g i á 

efnum  og efnavörum  þannig að fy lg st verði með takm örku narskyldu m  efn- 

um og komið verði í veg fyrir in n flu tn in g  á efnum  sem  ekki eru leyfð.

Koma þarf á lö gbundinni skrán ingu  á hæ ttulegum  efnavörum  hér á landi, 

sam bæ rilegri við þá sem  tíðkast annars staðar á N orðurlöndum . Með því fá 

stjórnvöld y firsýn  y fir  hvaða efni eru hér á m arkaði og hvar þau eru notuð, 

þannig má fy lg jast með um fangi notkunar og h u gsan legri losun. Með því 

m óti fen g ju st m ikilvæ gar u pplýsingar sem  m undu auðvelda stjórnvöldum  

að meta áhæ ttu a f efnanotkun og efnalosun.

Þátttaka í a lþ jóð asam starfi varðandi hæ ttuleg efni þarf að vera m arkviss- 

ari og virkari þannig að stuðlað verði að gerð og fram kvæ m d alþ jóðasam n- 

inga sem  miða að takm örkun á notkun og losun hæ ttulegra efna svo sem 

þ ungm álm a, þrávirkra efna, ósoneyðandi efna, eiturefna, hæ ttulegra 

varnarefna og gróðurhúsalo fttegunda.

* Sæfiefni eru vörutegundir sem innihalda eitt eða fle ir i virk efni sem ætlað er að eyða 

skaðlegum lífverum, bægja þeim frá, gera þærskaðlausar, koma í  veg fy r ir  á h rif þeirra eða 

halda þeim með öðrum hæ tti í  skefjum með efna- eða líffræðilegum aðferðum.

Sjá n á n a rá  v e f Um hverfisstofnunar: http://ust.is/Efnavoruroghaettulegefni/frettir/fnr/123
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Matvœli og matvœiaöryggi

Með bættu m atvæ laöryggi má koma í veg  fyrir heilsufarsleg áföll í sam félag- 

inu í te n gslu m  við m atareitranir og m atarsýkingar vegna örverum engaðra 

m atvæ la, sjúkdóm a í búfé sem  geta lagst á m enn, eða vegna óæ skilegra að- 

skotaefna sem  t.d. geta vald ið  ofnæ m i hjá hópi neytenda.

Gera verður kröfu um að m atvæ lafram leiðsla  sé sjá lfbæ r frá vistfræ ðilegu 

sjónarhorni, sem  og e fnahagslegu  og fé lagslegu. Vegna u m fan gsm ikilla r al- 

þjóðaverslunar með m atvæ li er nauðsynlegt að Ísland taki þátt í a lþjóða- 

sam starfi á þessu sviði og beiti sér með hinum  N orðurlöndunum  á vettvangi 

a lþ jóðasam ninga varðandi reglur sem  gilda um þessi mál.

Löggjafinn setur reglur um m atvæ lafram leiðslu  og eftirlit sem  þarf að 

vera skilvirkt og gagn sæ tt gagnvart öllum  sem  hlut eiga að m áli, þar á með- 

al neytendum . Þegar vafi leikur á heilnæ m i m atvæ la er það skylda hins opin- 

bera að bregðast við um svifa laust og a f festu  jafnvel þótt það geti haft nei- 

kvæðar fjá rh ag sle ga r a fle ið in gar fyrir einstaka m atvæ lafram leiðendur þegar 

til skam m s tím a er litið. Lykilatriði í m atvæ laöryggi verða þó ætíð öflugt 

innra eftirlit í m atvæ lafyrirtæ kjunum  sjá lfum  og að gerðar séu m iklar 

m enntunarkröfur til stjórnenda og starfsm anna við m atvæ lafram leiðslu.

Gera verður kröfu um að neytendur hafi ítarlegar upplýsingar um upp- 

runa, gæ ði, sam setn in gu  og fram le iðsluaðferð ir m atvæla á m arkaði. Aðeins 

með því m óti geta neytendur tekið m eðvitaða og upplýsta afstöðu gagnvart 

siðferðilegum  viðm iðum  m ism u nan d i fram leiðsluaðferða og sett sam an 

hollan og heppilegan kost.

LANGTÍMAMARKMIÐ
• Að neytendur njóti öruggra m atvæ la í háum  gæ ðaflokki.

• Að m atvæ lum  fy lg i ítarlegar u pplýsingar um innihald þannig að auðvelt sé 

að setja sam an hollan kost.

• Að neytendum  sé auðveldað að taka upplýsta ákvörðun við val á m atvæ l- 

um. A ð ga n gu r að upplýsingum  um fram le iðsluaðferð ir sé tryggð u r þannig 

að leggja m egi siðferðilegt m at á afurðina.

• Að m atvæ lum  fy lg i u pplýsingar um uppruna og fram leiðsluaðferðir. Það er 

liður í góðri um hverfish u gsu n  að kaupa m atvæ li sem  fram leidd eru í 

næ rum hverfi frem ur en þau sem  flu tt eru langt að og að beitt hafi verið 

sann gjörn u m  v ið skip tah áttu m  (fair trade) við að koma vörunni á markað.

• Að neytendur geri sér ljóst sam hengið  m illi hreinnar náttúru og um hverfis 

og hreinna og öruggra matvæla.

[41]



GRÆN FRAMTÍÐ

MARKMIÐ NÆSTU 5 ÁRA
• Að leggja áherslu á a lþ jó ð a sa m sta rf um m atvæ laöryggi, dýravernd, nátt- 

úruvernd og atvinnuum hverfi.

• Að efla rannsóknir á neysluvenjum  og h o llustuháttum  til að auðvelda 

stefnum ótun í lýðheilsu og hollustuvernd.

• Að rannsaka notkun aukefna í m atvæ lum  og hvort aukefnanotkun sé inn- 

an viðm iðunarm arka í hverju tilfelli.

• Að draga úr óæ skilegri aukefnanotkun í innlendri fram leiðslu  og styrkja al- 

m ennt m atvæ laeftirlit.

• Að halda íslenskri m atvæ lafram leiðslu  lausri við notkun sýklalyfja  og 

horm óna í vaxtarörvandi tilgangi.

• Að beita varúðarreglu gagnvart in n flu tn in g i erfðabreyttra m atvæla og 

merkja slíkar vörur með skýrum  hætti.

• Að gera kröfu um m erkingar um fram le iðsluferli á m atvæ lum .

• Að hefja u n dirbúning  fyrir upprunam erkingar á m atvæ lum .

• Að breyta eftirliti með slátrun og annarri fram leiðslu  heim a fyrir til sveita.

LEIÐIR
Endurskoða þarf lög og reglur um m atvæ lafram leiðslu  og m atvæ laöryggi. 

Gæ ta þarf sjónarm iða sjálfbæ rrar þróunar við slíka endurskoðun og hafa 

gæ ði og hollustu m atvæ lanna í öndvegi. Kveða þarf á um m erkingar, upplýs- 

ingar til neytenda og dýravernd í endurskoðaðri löggjöf.

Til þess að ofangreind m arkm ið náist er m ikilvæ gt að styrkja þær stofn- 

anir sem  annast rannsóknir og eftirlit á sviði m atvæ lafram leiðslu . Jafnfram t 

er þýðingarm ikið  að sam tök neytenda kynni fyrir fó lki hvernig unnt sé að 

gæ ta fy llsta  öryggis við m atvæ lafram leiðslu . Leggja þarf áherslu á m enntun 

þeirra sem  vinna við fram leiðslu  m atvæ la. M ikilvæ gt er að fyrirtæ ki í mat- 

væ la iðnaði efli gæ ðakerfi og gæ ðaeftirlit.

Upplýsa þarf neytendur um efnanotkun í m atvæ lafram leiðslu  og skað- 

sem i óæ skilegra efna. Einnig  æ ttu neytendur að hafa að gan g að upplýsing- 

um um orkunotkun við fram leiðslu  og flu tn in g  m atvæ lanna frá fram leið- 

anda til neytanda. M ikilvæ gt er að neytendur hafi að gan g að fræ ðsluefn i um 

siðfræ ði m atvæ lafram leiðslu , um dýravernd og sann gjarn a v iðskiptahæ tti 

(fair trade).
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Sjálfbœr neys(a 
og fram(ei>s(a

Sjálfbæ r neysla og fram leiðsla  er undirstaða þess að jörðin haldist lífvæ nleg 

til fram búðar. Til þess þarf að draga úr ósjálfbæ rri orkunotkun, m innka álag 

á auðlind ir jarðar, hæ gja á neyslukapphlaupinu, bjóða endingargóðar vörur í 

stað einnota, lágm arka m engun og úrgang og gera endurvinnslu  að reglu 

hvar sem  því verður við komið.

N úverandi fram le ið slu - og neyslum ynstur Vesturlanda, að Íslandi með- 

tö ldu, stenst ekki til fram búðar. Slík ir búskaparhæ ttir geta því engan veginn 

ta list góð fyrirm ynd fyrir þróunarríki og m annkynið  sem  heild. Ef núverandi 

fra m le ið slu h æ ttir iðnríkja væ ru y firfæ rð ir á alla heim sbyggðina næ gðu ekki 

einu sinn i þrjár p lánetur eins og Jörðin til að stan dast álagið. M annkyninu 

stendur hins vegar aðeins þessi eina Jörð til boða og því er ekki um annað að 

velja en að laga sig  að v istskilyrð u m  hennar.

Loftslagsbreytingar vegna losunar gróðurhúsalo fttegunda eru skýrustu 

skilaboðin um hvert stefn ir að óbreyttu. Ö nnur m engun af völdum  skaðlegra 

m anngerðra efnasam banda og eiturefna frá iðnaði eykur stöðugt á vand- 

ann. Hröð eyðing búsvæða á landi og í sjó, jarðvegs, skóga, votlendis, kóralla 

og uppeldisstöðva fisk isto fn a , grefur undan náttúrulegri endurnýjun og 

veldur útdauða fjölda tegunda.

N eytendur á V e sturlön d u m  eru nú í a u kn um  m æ li að opna augu  sín fyr- 

ir áb yrgð in n i sem  hvílir á herðum  þeirra þegar innkaup eru ákveðin. Með 

m æ likvörðum  sjá lfb æ rn i er lagt m ikið upp úr sa n n g jö rn u m  v ið skip tu m  

(fair trade) við  þróunarlönd. Með því að beina in n kau p u m  í slíkan farveg 

leggja neytendur s itt a f m örkum  til að fá tæ kir fra m le ið e n d u r í fjarlæ gu m  

h eim sh lu tu m  beri sa n n g jarn t e nd u rgja ld  úr býtum  fy rir  v in n u  sína og að 

þeir geti v ið h a ft s já lfb æ rar fram le ið slu að ferð ir. San ngjörn  v ið sk ip ti auka 

jö fn u ð  í verö ld in n i með því að opna bæ ndum  og fram le ið e n d u m  í þróunar- 

löndunum  að ga n g  að a lþ jó ð le gu m  m örkuðum . Ja fn fra m t gera þau 

fjö lsky ld u r s já lfb ja rga  í stað þess að þær séu háðar erlendri gó ð ge rð astarf- 

sem i.

Brýnt er að beina e fn ah agslífi og sýn neytenda inn á sjálfbæ rar brautir með 

áherslu m.a. á:

• Fram boð á v istvæ num  vörum  og þjónustu sem  noti sem  m innst a f orku og 

hráefnum .

• Fram leiðsluferli sem  byggi á m æ likvörðum  sjálfbæ rni frá upphafi til loka.

• Breytta hugsun og jákvæ ða hegðun neytenda til að draga úr hvers konar 

sóun og álag i á um hverfið.
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• Sanngjörn v ið skip ti (fair trade) við þróunarlöndin sem  leiða til aukins jö fn - 

uðar, styrkja um hverfisvitund og efla sam félög.

• A lm e nn ar reglur og hvata til fyrirtæ kja sem  þróa vistvæ na fram leiðslu.

U m breyting e fn ah agslífsin s til sjá lfbæ rni og sanngjarnra  viðskipta krefst al- 

þjóðlegrar sam vinnu og le iðbeinandi forskrifta a f hálfu ríkis, sveitarfélaga og 

alþjóðlegra sam n inga. Íslendingar eiga að leggja m etnað sinn í að vera í far- 

arbroddi í slíkri þróun. Að forsendum  hennar er víða vikið í þessu riti en lengi 

má við  bæta.

DÆMI UM ÚRRÆÐI Í NÁINNI FRAMTÍÐ:
• Að h lutlaus stofnun greini sun d u r hagvöxt þ jóðarbúskaparins eftir því 

hvort hann hvílir á sjálfbæ rum  eða ósjálfbæ rum  grunni.

• Að m iðlað verði á öllum  skó lastigum  fræ ðslu sem  auðveldi fó lki að leggja 

mat á vörufram boð og þjónustu út frá áhrifum  á um hverfið í sem  víðust- 

um skiln ingi.

• Að rannsó knastofnanir beini kröftum  og athygli að sjálfbæ rum  lausnum  

og úrbótum .

• Að opinberir sjóðir fá i til um ráða fjárm agn  sem  æ tlað sé til að örva rann- 

sóknir á sviði fram tíð arlausn a og þróunar í þágu sjálfbæ rra lífshátta.

• Að aukin verði u p p lýsin gag jö f til neytenda og a lm an n asam taka um hvern- 

ig lesa m egi í vöru- og þ jónustufram boð út frá m æ likvörðum  á sjálfbæ rni.
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Stjórnsýsia umhverfismála

Þegar um hverfisráðuneyti var loks stofnað hérlendis árið 1990 var það gert 

a f vanefnum  en lofað úrbótum  fljótlega. Nú að 16 árum  liðnum  er staða 

um hverfisráðuneytisins nánast óbreytt þótt við blasi rík þörf á skilvirkri og 

m arkvissri stjórnsýslu  á sviði um hverfism ála og auknu fjá rm ag n i til m ála- 

flokksins.

V instrih reyfin gin  -  græ nt fram boð te lur að efla þurfi um hverfisráðuneytið  til 

m ikilla m una þannig að það fá i hliðstæ ða stöðu í Stjórnarráði Íslands og 

ráðuneyti fjárm ála  og efnahagsm ála.

Jafn h lið a  þarf að styrkja um sýslu og eftirlit með fram kvæ m d um hverfism ála 

í e instökum  fagráð u n eytum  eftir því sem  við á sam kvæ m t sk ip u lag i og 

m arkaðri stefnu og æ tla sveitarfélögum  stóran hlut í anda Staðardagskrár 

21. aldar.

Efling um hverfisráðuneytisins og stofnana á þess vegum  þarf að haldast í 

hendur við nýja og fram sýna stefnum örkun sem  endurspegli gjörbreytta 

stöðu og sýn á um hverfism ál og nauðsyn sam vinnu við frjá ls  sam tök al- 

m ennings. Slíkt sa m sta rf gru n dvallist á Á rósasam n in gn um  sem  tryggir 

a lm e n nin gi að gan g að upplýsingum , þátttöku í ákvörðunum  og réttláta 

m álsm eðferð í öllu er lýtur að um hverfism álum .

Úrelt skipan m ála innan Stjórnarráðsins má ekki lengur standa í veg i fyrir 

n auðsynlegum  áherslubreytingum  hvað snertir fjárm agn  og tilfæ rslu  verk- 

efna m illi ráðuneyta. Jafnh liða m ikilli e flingu um hverfisráðuneytisins þarf að 

huga að tilfæ rslu  verkefna m illi annarra ráðuneyta og hugsan legri fæ kkun 

þeirra, meðal annars með uppbyggingu  eins atvinnuvegaráðuneytis.

Rannsóknir á náttúruauðlindum  lands og sjávar, verndun þeirra og áæ tlanir 

um nýtingu eiga að vera á forræ ði um hverfisráðuneytisins sem  vel fæ ri á að 

kenna við um hverfi og auðlindir. Sam a á við um sk ip u lagsm ál sem  snerta 

landið allt, hálendi og byggðir, í sam vinnu við sveitarfélögin  svipað og verið 

hefur frá stofnun ráðuneytisins.
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Náttúrusi>frœ>i

N áttúrusiðfræ ði (environm ental ethics) er ung fræ ðigrein sem  fyrst fór veru- 

lega að bera á í um ræðu erlendis fyrir um fjórum  áratugum . Páll Skúlason, 

h eim spekingur og fyrrum  háskólarektor, var um og eftir 1990 meðal braut- 

ryðjenda fræ ðilegrar um fjö llu n ar hérlendis á þessu sviði. Nú tekur fjö lm enn - 

ur hópur heim spekinga þátt í um ræ ðunni og boðið er upp á n ám sbrautir og 

nám skeið í um hverfis- og náttúrusiðfræ ði við Háskóla Íslands og víðar.9

Hér verður v itnað  til Þorvarðar Á rnasonar heim spekings um gre in ingu á 

helstu heim spekiviðhorfum  á þessu svið i:10

Þótt tím inn frá  tilurð  náttúrusiðfræ ðinnar sé ekki la ngur er óhæ tt að segja 

að hún hafi sprungið  út a f  m iklum  krafti -  svo m iklum  raunar að það er tals- 

vert m á l að henda reiður á öllum  þeim  ólíku kenningum  og sjónarm iðum  sem  

sprottið  hafa fra m . Til e infö ldunar m á þó skipta náttúrusiðfræ ðingum  íþ r já r  

m eginfylkingar m .t.t. þess hvort þe ir aðhyllist m annhverfa, lífhverfa eða vist- 

hverfa afstöðu til náttúrunnar.

Þeir sem taka m annhverfa (anthropocentric) afstöðu til náttúrun nar setja, 

eins og nafn ið  bendir til, m ann in n  í  öndvegi sinna kenninga. H u g m yn d ir þeirra 

um um hverfis- og náttúruvernd hverfast um m annin n  -  m aðurinn er í  m ið ju  

slíkra kenninga, bæði sérstaða hans í  heim inum  en þó kannski um fram  allt 

nauðsyn þess að tryggja öryggi hans, heilsu og velferð. Íh n o tsku rn  líta f le stir  

m annhverfir um hverfisverndarsinnar svo á að velferð m anns og náttúru sé 

sam antvinnuð; m aðurinn lif i á náttúrun nar gæ ðum  og þau gæ ði verði að 

varðveita, annars sé tilveru m annkyns stefnt í  voða. H ina  m annhverfu  greinir 

þó innbyrðis talsvert á um það hvort -  og þá hversu la ngt -  hæ gt er að hleypa 

n áttúrun n i inn í  rík i siðferðisins.

Gegn h in n i m annhverfu  hugsun rísa náttúruhverfu (non-anthropocentric) 

fy lk in g a rn a r tvær; þ.e. þe ir sem  aðhyllast lífhverfa (biocentric) eða visthverfa  

(ecocentric) afstöðu til náttúrunnar. Það sem sam einar þessar tvæ r ólíku fy lk -  

ingar er einkum  andstaða við hugm yndina um algjöra sérstöðu m annsins í 

heim inum , ásam t andstöðu við hina m annhverfu  sýn á náttúruna sem  a f  

henni leiðir. H in ir náttúruhverfu telja þessa m annhverfu  sýn sem  ríkt hefur á 

Vesturlöndum  a.m.k. frá  tím um  iðnbyltingarinnar vera undirrót allra helstu  

um hverfisvandam ála sam tím ans, hvort sem  slík vandam ál snúa að vítaverðri 

m eðferð á dýrum  og öðrum  lífverum  (m eginviðfangsefn i hinna lífhverfu) eða 

að tegundaútdauða og eyðileggingu vistkerfa (viðfangsefni hinna visthverfu).

G unnar Hersveinn heim spekingur flu tti á h austþ ingi Fram tíðarlandsins 29. 

október 2006 erindi sem  hann nefndi G ild in sem  áttaviti.11 Þar sagði hann 

m.a. um sam h en gi ábyrgðar og náttúruverndar:
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Ábyrgðarkenndin er hornsteinn m annlegs siðferðis. Skorti hana slitn ar sam - 

bandið við aðra og um heim inn. Sá sem  f in n u r  ekki til ábyrgðar ge tu r ekki 

byggt upp raunverulegt sam band við aðra og honum  er ekki hæ gt að treysta. 

Ekki er hæ gt að fe la  honum  m ikilvæ g verkefni eins og að gæ ta barna eða 

vernda dýrm æ tt land. G ild i náttúrun nar einskorðast ekki við m anninn, því 

m aðurinn er aðeins vera í  náttúrun ni á tilteknu skeiði, lífvera sem kem ur og 

fer. Höfuðatrið i er þ v í að rækta ábyrgðina gagnvart náttúrun ni og lífin u  á 

jö rð in n i í  heild. Fullþroskaðri siðgæ ðisveru er ekki e inungis um hugað um eigin  

tegund og afkvæ m i á m eðan hún lifir, heldur hefur hún ennfrem ur vilja til að  

aðrar lífverur geti búið áfram  í  náttúrulegum  heim kynnum  sínum . Efla þ a rf  

ábyrgð á öllum  stigum , rækta hana m eð einstaklingum  og kenna í  skólum, 

m eðal annars vegna þess að ábyrgðarleysi b itnar á öllum . M eginverkefnið  

núna er að efla sam bandið  m illi ábyrgðarkenndar og náttúruverndar -  og á 

m illi ábyrgðarkenndar og barna. Það er verðugt hlutverk Íslendinga að taka að 

sér að vera m álsvarar náttúrunnar, ekki aðeins í  orði he ldur á borði. Standa  

vörð um náttúru landsins, uppfræða alm enning  um g ild i óspilltrar náttúru og 

efla vistvæna lífshæ tti í  stóru sem  sm áu. Slík þ jóð  getur verið til fy rirm yn d a r  

og verið stolt. Þjóð sem á hinn bóginn g e ngur á höfuðstó l sinn er dofin  þjóð  

sem sk ilu r ekki verðm æ ti feg u rð a rin n a r og skeytir ekki um heim kynni og kjör 

annarra lífvera. H enn i hefur verið ta lin  trú um að a llt sé leyfilegt í  nafni 

m annsins, í  nafn i peninganna. Langtím averkefnið er að efla hæ fileika barna til 

að tjá hugsanir sínar og skoðanir og að vera við stjórnvölinn í  e igin lífi. Efla 

hæ fileikann til að taka ábyrgð á gerðum  sínum , um hverfi og náttúru. Bernsk- 

an þarfn ast föruneytis, hún þ a r f  ráð og leiðbein ingar til að geta tekið g iftu rík -  

ar ákvarðanir. Voðinn er vís e f  fy lg d in  sofnar á verðinum  og eyðir fram tíð a r-  

landinu.

Sigríður Þorgeirsdóttir, dósent í heimspeki, hefur ritað fjölda greina um þessi 

efni.12 Í greininni Um siðfræði náttúrufegurðar segir hún m.a.13

H álendið  er hjarta Íslands í  andlegu tillit i vegna þess að sjá lfsm ynd okkar 

Íslendinga er að svo stórum  hluta m ótuð  a f  návíginu við náttúru þess. Hún  

ge fu r okkur styrk sem þ a r f  til að standa sig. Hálendið  er höfuðstóll Íslands í 

hugarfarslegu og hagræ nu tilliti. Ó spillt náttúra er g ífurlega m ikilvæ g fy r ir  

ím ynd  Íslands á a lþ jóðavettvangi og sto lt okkar sem  þjóðar.

Gunnar Kristjánsson dr. theol. og sóknarprestur segir í grein undir fyrirsögninni 

Stríð streymir Jökla:14

Ó byggðirnar eru heilagur staður í  v itund okkar Íslendinga. Svo var e innig á 

tím um  þegar þ ö r f  var á úrræðum  til að bæta lífskjör þ jóðarinnar eftir langvar- 

andi fá tæ k t og m ótlæ ti. N ú eru aðrir tímar. Æ ttum  við ekki í  fra m tíð in n i að  

beina sjónum  m eira að verðm æ tum  sem  ekkert kosta en hafa í  f ö r  m eð sér 

fa rsæ lt og skapandi m annlíf?  Væri ekki einn liðurinn í  þ v í e inm itt að læra að
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njóta náttúrunnar í  feg ursta  la nd i heim sins í  stað þess að selja hana erlendum  

auðhringum  á niðursettu verði? Er fre istin g in  ekki a llto f  augljós, er skam m sýni 

stjórnm álam anna ekki a llto f  átakanleg?

Fjölda áhugaverðra greina um heim spekileg v ið h o rf til náttúrunnar má finna 

á netinu. Fyrir stjórnm álaum ræ ðuna er m.a. áhugaverð grein Óla Halldórs- 

sonar um hverfisfræ ðings: Náttúran, siðfræ ðin og stjórnsýslan.15

9 Sjá m.a. eftirtalin rit: Náttúrusýn. Safn greina um  siðfræði og náttúru. Reykjavík 1994. -  

Páll Skúlason. Umhverfing. Um siðfræði umhverfis og náttúru. Reykjavík, Háskólaútgáfan 

1998. -  Hugsað með Páli. Ritgerðir til heiðurs Páli Skúlasyni sextugum. Háskólaútgáfan 

2005.

10 ÞorvarðurÁrnason. Náttúran sem siðfræðilegt viðfangsefni. Lanáabréfið. Tímarit Félags 

lanáfræðinga 2000. Aðgengileg á vefnum  sem www.heimspeki.hi.is/?prentaskjal=greina- 

safn/virkjanam al/siáfraeái_natturunnar

11 G unnar Hersveinn. Gildin sem áttaviti: http://framtiáarlanáiá.is/giláin-sem-attaviti-2 

12Sjá: http://www.hi.is/nam/heimspekiskor/sigrthor/index.html.

13Sigríður Þorgeirsáóttir. Heilá sem gerir m ann heilan: Um siðfræði náttúrufegurðar Hugs- 

að með Páli. Háskólaútgáfan 2005, s. 163-179.

14 G unnar Kristjánsson. Stríð streym ir Jökla. M orgunblaðið 29. ágúst2006.

15 Óli Halláórsson. Náttúran, siðfræðin og stjórnsýslan: http://www.visináavefur.hi.is.mal- 

stofa_oli-h.html.
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Eftirmáli

VIÐ ÖLL -  ÍSLENSKT VELFERÐARSAMFÉLAG Á TÍMAMÓTUM
H austið  2006 kom út vandað rit með ofangreindum  tit li eftir Ste ingrím  J. 

Sigfú sson , form ann V instrih re yfin garin n ar -  græ ns fram boðs. Þar fja llar 

hann um m örg stæ rstu mál sam tím ans. Hér fy lg ja  nokkur brot úr bókinni.

HORFUR Í UMHVERFISMÁLUM
Fram vindan á sviði um hverfism ála heim sins er grafalvarleg. G eigvæ nlegar 

u m hverfisógn ir steðja að m annkyninu vegna h öm lu lausrar neyslu, rányrkju 

auðlinda og hruns vistkerfa. Skam m sýn gróðahyggja er a llsráðandi í heim s- 

v ið skip tu m  og ræ ður í a llto f m iklum  m æ li í stjórnm álum  heim sins einnig.

Hér heim a ríghalda núverandi stjórnvöld í gam aldags og blinda stóriðju- 

stefnu. Þau æ tlast til þess að Ísland fái ja fnve l enn frekari u n danþágur til 

losunar gróðurhúsalo fttegunda á sam a tím a og og þau í orði kveðnu lýsa 

áh yggjum  a f a fle ið ingum  hæ kkandi h itastigs, ekki síst á norðurslóðum . Tví- 

sk in n in gu rin n  í þessum  efnum  er því bæði staðbundinn  og alþjóðlegur.

HNATTRÆNN JÖFNUÐUR ER EINA LAUSNIN
Stóraukinn jö fn u ð u r í sk iptingu  lífsgæ ða á jörð inn i er a lg jör forsenda þess að 

takast með árangursríkum  hæ tti á við aðsteðjandi hættur, e inkum  á sviði 

um hverfism ála og fé lagsle grar upplausnar. Aðeins með því að skipta jarðar- 

gæ ðum  ja fn a r og stórbæ ta lífskjör og aðstæ ður þess hluta m annkyns sem 

lakast er settur er von til þess að afstýra m egi vaxan d i hörm ungum , ekki síst 

stórauknum  fló ttam an n astrau m i ...

Lykilspurningin er hvernig má skapa nógu vo lduga hreyfingu í stjórnm ál- 

um, fjö lm ið lum , m en n in garlífi og v ið skip tu m  og auðvitað m eðal a lm ennings 

sem  getur sagt með n æ gjan legum  m yndugle ik „h ingað  og ekki lengra."

HVERNIG SAMFÉLAG VILJUM VIÐ?
Það er bjargföst sann fæ ring  mín að sam ábyrgt ve lferðarsam félag  í anda 

þess besta sem  við þekkjum  að norræ nni fyrirm ynd sé þróaðasta sam fé lags- 

skipan sem  enn hefur litið d agsin s ljós á jörð inn i. Í þannig sam fé lag i er vel- 

ferðarþjónustan  byggð upp og rekin á fé lagsle gum  forsendum , sam félag ið  er 

opið lýðræ ðissam félag með blönduðu hagkerfi.

SJÁLFBÆRT ATVINNULÍF
Í atv in n u m álu m  er fjö lb reytn i lykilorðið, bæði frá sjónarhó li um hverfisins og 

heilbrigðrar fram sæ kin n ar atvinnustefnu. M arkm iðið á að vera fjölbreytt 

flóra fyrirtæ kja, auðvelda þarf nýsköpun og styðja við bakið á hvers kyns ný-
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græ ðingi á akri a tvinnulífsins. Í ný fyrirtæ ki og vöxt lítilla og m eðalstórra fyr- 

irtæ kja er alls staðar í heim inum  að sæ kja helstu uppsprettu bæði nýjunga í 

atv in n u m álu m  og nýrra starfa.

UMHVERFISVERND Í STAÐ EYÐILEGGINGAR
Verndun og hófsam leg nýting auðlinda og sjálfbæ r þróun í orku- og 

atv in n u m álu m  eru sjálfsögð leiðarljós fyrir okkur Íslendinga inn í nýja öld. ... 

Stöðvun allra frekari stórið jufram kvæ m da og stórvirkjana, í það m innsta um 

árabil, er forsenda breyttra og betri vinnubragða í um hverfism álum  á Íslandi.
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HELSTU SKAMMSTAFANIR

AEW A A frican Eurasian W ater bird Agreem ent

Sam kom ulag um vernd fa rfu g la

C BD Convention on Biological Diversity

Sam ningu r um líffræ ðilega fjö lb reytn i

CITES Convention on International Trade in Endangered Species of

W ild Fauna and Flora

Sam ningu r um alþjóðaverslun m eð tegundir villtra dýra og 

plantna sem eru í  útrým ingarhæ ttu.

CM S Convention on M igratory Species

Sam ningu r um vernd fartegun da

CPAN C ircum polar Protected Areas Network

ECH A Chem ical Agency

Efnastofnun Evrópu

ESB Evrópusam bandið

GBIF G lobal B iodiversity Inform ation Facility

N O BA N IS N ordic/Baltic Invasive Netw ork Databases on A lien Species

REACH Registration, Evaluation, Authorisation  and

restriction of Chem icals

Skráning, mat, leyfisveitingar og takm arkanir á notkun  

efna og efnavara

SÞ Sam einuðu þjóðirnar
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„Verndun og hófsamleg nýting auðlinda og 
sjálfbær þróun í orku- og atvinnumálum 

eru sjálfsögð leiðarljósfyrir okkur 
íslendinga inn ínýja öld."


