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Samantekt að beiðni utanríkismálanefndar dags. 8. júní 2021.

Málaflokkurinn loftslags-, auðlinda- og umhverfismál er hluti a f starfsemi utanríkisþjónustunnar 
þvert á skrifstofur og sendiskrifstofur. Mest af starfinu er unnið í sérstakri deild á skrifstofu tvíhliða 
samstarfs og svæðisbundinna málefna, sem ber ábyrgð á samræmingu málaflokksins í nánu samstarfi 
við alþjóða- og þróunarsamvmnuskrifstolu. Sú skrifstofa ber ábyrgð á sérstakri áherslu á 
málaflokkinn innan þróunarsamvinnu. Innan ráðuneytisins er náið samráð og samhæfing aðgerða á 
milli skrifstofa um framkvæmd stefnu Íslands í málaflokknum á alþjóðavettvangi. Þá taka allar 
sendiskrifstofur þátt í málflutningi og kynningu á íslenskum grænum lausnum í samstarfi við 
Íslandsstofu og Grænvang. Útflutningsstefna Íslands, sem nú er unnið eftir, miðar að því að Ísland 
verði leiðandi í sjálfbærni og er áherslan á umhverfismál þannig gegnumgangandi á áherslusviðin sex 
sem eru orka og grænar lausnir; hugvit, nýsköpun og tækni; listir og skapandi greinar; ferðaþjónusta; 
sjávarútvegur; og sérhæfð matvæli og náttúruafurðir. Reglulegt samráð er við önnur ráðuneyti, 
sérstaklega við umhverfis- og auðlindaráðuneytið, atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið og 
forsætisráðuneytið. Utanríkisráðuneyti á enn fremur fulltrúa í nýskipaðri samstarfsnefnd 
ráðuneytisstjóra um loftslagsmál sem bera meginábyrgð á sviði loftslagsmála.

Í málflutningi Íslands í loftslagsmálum er nú lögð enn meiri áhersla á samdrátt í losun 
gróðurhúsalofttegunda en áður var þegar umræðan snerist fremur um áhrif loftslagsbreytinga á fólk 
og umhverfi. Saman til sjálfbærni á norðurslóðum var yfirskrift formennsku Íslands í 
Norðurskautsráðinu, m.a. með áherslu á málefni hafsins, loftslagsmál og endurnýjanlega orku. Í 
Norðurlandasamstarfi hafa loftslags-, auðlinda- og umhverfismál alltaf verið áherslumál og hefur 
Ísland verið þar virkur þátttakandi. Á formennskutíma Íslands í samstarfi norrænna utanríkisráðherra 
(N5) og utanríkisráðherra Norðurlandanna og Eystrasaltsríkjanna (NB8) var ávallt lögð áhersla á 
loftslags-, auðlinda og umhverfismál. Í þróunarsamvinnu hefur lengi verið lögð rík áhersla á íslenska 
sérþekkingu með áherslu á jarðhita, endurheimt landgæða og málefni hafsins. Það hefur einnig verið 
áherslumál í fjölþjóðlegri þróunarsamvinnu s.s. innan Alþjóðabankans og hjá Sameinuðu þjóðunum. 
Á sviði viðskipta er nú unnið með nokkrum ríkjum að gerð viðskiptasamnings um loftslagsbreytingar, 
viðskipti og sjálfbæra þróun. Einnig er sérstakur kafli um viðskipti og sjálfbæra þróun í öllum 
fríverslunarsamningum sem EFTA ríkin hafa gert frá árinu 2010, sem og í nýjum 
fríverslunarsamningi við Bretland. Þá tekur Ísland virkan þátt í viðræðum á vettvangi WTO um 
ríkisstyrki í sjávarútvegi, sem kveðið er á um í heimsmarkmiði Sameinuðu þjóðanna nr. 14.6. 
Viðræðurnar miðar að því að banna niðurgreiðslur í sjávarútvegi sem stuðla að ofveiði eða að 
ólöglegum, óskráðum og stjórnlausum fiskveiðum (IUU).

Loftslagsbreytingar hafa áhrif á öryggi ríkja og Atlantshafsbandalagið hefur hlutverki að gegna þar 
sem loftslagsbreytingar hafa áhrif á öryggisumhverfi þess. Ísland hefur skipað sér í flokk þeirra ríkja 
sem undanfarin ár hafa kallað eftir að Atlantshafsbandalagið beini sjónum sínum að áhrifum



loftslagsbreytinga á öryggismál, m.a. með vísan til aðgerðaáætlunar Íslands í loftslagsmálum. Gert er 
ráð fyrir að leiðtogafundur Atlantshafsbandalagsins samþykki, 14. júní nk., tillögu 
framkvæmdastjórans um að bandalagið verði leiðandi alþjóðastofnun hvað varðar þekkingu og 
skilning á áhrifum loftslagsbreytinga á öryggismál og aðlögun að afleiðingum þeirra. Samþykktin 
markar tímamót í umfjöllun bandalagsins um málaflokkinn. Þá hefur Ísland ásamt öðrum 
Norðurlöndum tekið þátt í umræðum um tengsl loftslags- og öryggismála á vettvangi öryggisráðs 
Sameinuðu þjóðanna.

Í ljósi sívaxandi mikilvægis málaflokksins vinnur utanríkisráðuneytið nú að greiningu á stöðu 
loftslags-, auðlinda- og umhverfismála á alþjóðavettvangi með tilliti til hagsmuna Íslands. Greiningin 
skapar grundvöll til þess að skoða hvort skipulagsbreytinga sé þörf innan utanríkisþjónustunnar í 
þessum málaflokki með tilliti til hagsmuna og orðspors Íslands. Verður þá m.a. horft til þeirra 
hugmynda sem fram koma í þingsályktunartillögunni.


