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Athugasemdir við 612. mál, Tillaga til þingsályktunar um aðgerðir til að auka framboð og
neyslu grænkerafæðis 

152. löggjafarþing 2021-2022.

Ungir Umhverfissinnar fagna ályktun Alþingis um að fela ríkisstjórninni að undirbúa markvissar 

aðgerðir sem munu stuðla að því að auka framboð og neyslu grænkerafæðis. Matvæli og 

matvælakerfi jarðar eru eitt stærsta einstaka kerfið til að hámarka heilsu okkar og styðja við 

sjálfbærni jarðarinnar.1 M arkvissar aðgerðir Islands til stuðnings grænkerafæði, sem byggðar eru 

á vísindalegri þekkingu, eru því mjög mikilvægar, bæði í umhverfislegu og velferðarlegu 

samhengi.

Líkt og fram kom í tillögunni, hefur löngum verið sýnt fram á jákvæð áhrif neyslu grænkerafæðis 

m.t.t. mótvægisaðgeraða vegna hamfarahlýnunar, ábyrgrar auðlindanýtingar, lækkunar á 

kolefnisspori matvæla og síðast en ekki síst, jákvæðra áhrifa á heilsufar fólks. Jákvæð áhrif 

grænkera- og jurtafæðis á heilsu fólks og umhverfi eru raunveruleg, studd með vísindalegum 

gögnum sem eru bæði nógu sterk og fullnægjandi til að hvetja til tafarlausra aðgerða í 

málaflokkinum. Seinkun aðgerða mun aðeins auka áhættu á alvarlegum, jafnvel hörmulegum 

afleiðingum á vistkerfi jarðar og hnattræna heilsu jarðarbúa .2

Islensk stjórnvöld eiga því að taka stór og kjarkmikil skref þegar kemur að því að auka framboð 

og neyslu grænkerafæðis.

Við tökum undir að rekstrarumhverfi grænmetisframleiðenda sé krefjandi og að þörf sé á frekari 

innviðauppbyggingu til að stuðla að frekari framleiðslu og framboði af innlendum afurðum til

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31788-4/fulltext
https://eatforum.org/content/uploads/2019/07/EAT-Lancet_Commission_Summary_Report.pdf


neytenda. Því mun endurskoðun á reglugerðum og ívilnunum til stuðnings við þessa þróun 

verða til bóta.

Vel undirbúin fræðsla um næringarinnihald, matreiðslu og umhverfisávinning grænkerafæðis er 

mjög þörf fyrir landsmenn og þykir okkur mikilvægt að fræðsla fái meira vægi til að stuðla að 

bættu næringar- og kolefnislæsi (e. carbon literacy), aukinni vitund og stuðningi frá þjóðfélaginu 

við þróun í átt að auknu framboði og neyslu grænkerafæðis.

Aukið hlutfall grænkerafæðis í skólakerfinu er einnig mikilvægur þáttur í stuðningi ríkisins við 

þann hóp samfélagsins sem annt er um loftslags- og umhverfismál, en þar er yngri kynslóðin 

áberandi. Þessi aðgerð mun verða til þess að börn og ungmenni finni t.d. ekki fyrir 

togstreitu/þversögnum í matartíma sínum eftir kennslustund um málaflokkinn. Þessa aðgerð 

þarf að rýna og skoða ítarlega með sérfræðingum í næringarþörf barna og ungmenna, fræðsla til 

matráða hjá ríkinu er því mjög mikilvægur liður til að ná árangri.

Við teljum þetta skref mikilvægt í viðleitni okkar til loftslagsmála og mun styðja við markmið 

Islands að verða leiðandi í báráttunni við loftslagsvánna.

Fyrir hönd Ungra umhverfissinna,

Hringrásarhagkerfisfulltrúi Ungra umhverfissinna


