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Tillaga til þingsályktunar um mótun stefnu íslands um málefni hafsins, 461. mál.

Vísað er til tölvupósts/bréfs frá umhverfís- og samgöngunefnd Alþingis, dags. 23. janúar sl., þar sem 
óskað er eftir umsögn N áttúrufræðistofnunar íslands um tillögu til þingsályktunar um mótun stefnu 
íslands um málefni hafsins, 461. mál. í tillögunni er lagt til að Alþingi álykti um að fela forsætisráðherra 
í samráði við sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, umhverfis- og auðlindaráðherra og utanríkisráðherra 
að setja á fót starfshóp um mótun stefnu Islands um málefni hafsins, með það að leiðarljósi að Island 
marki sér stöðu sem framsækið ríki þegar kemur að loftslagsbreytingum og vem dun og sjálfbærri nýtingu 
líffræðilegs fjölbreytileika sjávar, bæði hér á landi og á alþjóðavettvangi. Starfshópurinn skili skýrslu 
með niðurstöðum  eigi síðar en 15. apríl 2020.

N áttúrufræðistofnun getur tekið undir að framangreind tillaga nái fram að ganga. Eins og rakið er í 
greinargerð með tillögunni þarf að móta stefnu um margvíslega þætti sem snúa að vernd og nýtingu þar 
undir þætti sem snúa að loftslagsbreytingum. M argt a f  því sem nefnt er í tillögunni fellur bæði undir 
íslensk lög á ýmsum sviðum nýtingar, náttúruverndar og skipulagsmála en einnig undir alþjóða 
samþykktir eða samninga. Full þ ö rf er á að m óta samræmda stefnu um s.s. þætti sem snúa að 
loftslagsbreytingum  og vem d líffræðilegrar fjölbreytni en nú er einmitt í gangi endurskoðun á 
framkvæmdaráætlunum um líffræðilega fjölbreytni. Náttúrufræðistofnun er tilbúin til að koma að málinu 
en bendir á að skil á skýrslu 15. apríl 2020 er líklega full mikil bjartsýni.
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