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Umsögn við frumvarp til fjárlaga 2022

Ungir umhverfissinnar hafa rýnt frumvarp tiL fjárLaga 2022 eins og hægt er á þeim afar stutta 

tíma sem var gefin til þess, og tökum við undir það með Landvernd að svona stuttur fyrirvari 

er varla boðlegur þegar um er að ræða svona mikilvægt og Langt skjaL. sem mikilvægt er að 

gefa aLmenningi tækifæri tiL þess að rýna veL og Leggja tiL úrbætur.

Það er aLLtaf jákvætt þegar fjármagn er aukið í verkefni tengd LoftsLags- og umhverfismáLum 

og þar sem það er gert fögnum við því. Hins vegar er sárt að sjá, enn og aftur, hve Lítið 

fjármagn máLaflokkurinn fær í heiLd sinni. FramLög tiL umhverfismáLa (þ.m.t. LoftsLagsmáLa) eru 

áæLtuð sem einungis 3% af heiLdarútgjöLdum árið 2022 sem er einfaLdLega ekki ásættanLegt, 

þrátt fyrir að vera góð þróun frá því sem var árið 2017. Ef áætLuð útgjöLd tiL umhverfismáLa 

2022 eru borin saman við verga landsframleiðslu Íslands 2019, samsvara þau aðeins um 0.7% 

(búist er við að VLF 2022 verði aðeins hærri en 2019 svo hlutfallið verður því líklega enn 

lægra). Fjármögnun til loftslagsaðgerða þarf að vera a.m.k. 4% af VLF s.kv. skýrslu Sþ. um 

takmörkun hnattrænnar hlýnunar við 1.5 gráðu frá iðnbyltingu1. Fjármögnun til umhverfis- og 

loftslagsmála er því allt of lág og er bráðnauðsynlegt að bæta úr því til þess að tryggja 

samræmi við skýrslu Sþ. og til þess að endurspegla þann metnað sem ríkisstjórnin segist 

hafa í málaflokki umhverfis- og loftslagsmála.

1 Skýrsla Sþ. um hnattræna hlýnun um 1.5 gráðu frá iðnbyltingu. 
https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/chapter-4/
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Fjármögnun til loftslagsmála

Ungir umhverfissinnar fagna því að auka eigi framlög til loftslagsmála um 1 milljarð kr. á ári 

milli 2021-2031. Hins vegar er þetta fjármagn alls ekki nóg m.v. það sem þarf til að ná þeim 

markmiðum sem ný ríkisstjórn hefur sett sér sjálf um að draga úr losun um 55% fyrir 2030 

mv. 2005. Við köllum því eftir stór-aukningu í fjármögnun til loftslagsmála eða þangað til 

framlög til málaflokksins samsvara 4% af VLF.

Það er jákvætt að það eigi að verja 600 miUjónum kr. Í að flýta orkuskiptum í samgöngum á 

næsta ári, og að 150 milljónir eigi að fara í almenningssamgöngur með áherslu á að breyta 

ferðavenjum. Það er nauðsynlegt að þessum upphæðum verði varið í fjölbreytta þætti til að 

stuðla að heilsueflandi og aðgengilegum samgöngum fyrir alla og upplýstri umræðu um 

málaflokkinn. Almenningssamgöngur og virkir ferðamátar eiga að vera í forgangi og 

niðurgreiðslur á rafbílum sem gagnast aðeins þeim efnameiri í samfélaginu í öðru sæti2. Nú 

þarf að nýta peninginn til að stýra mótun nýrrar samgöngumenningar sem er sjálfbærri fyrir 

umhverfið og efnahag landsins, og kemur einnig til með að styðja við og bæta heilsu 

almennings og þar með draga úr álagi á heilbrigðiskerfið3. Hér viljum við draga fram að 

aðgerðir í samgöngumálum eru ekki einungis árangursríkar loftslagsaðgerðir, heldur geta 

aðgerðirnar einnig dregið úr umferðarþunga og bætt loftgæði4. Til að ná alvöru árangri þarf 

að auka þarf fjármagn til þessa málaflokks milli ára sem er ekki gert ráð fyrir í frumvarpinu.

Einnig viljum við taka undir það sem Landvernd segir í sinni umsögn um að hækka þurfi 

koLefnisskatt og eLdsneytisgjaLd. Þessi aðgerð hvetur LosunaraðiLa og einstakLinga tiL þess að 

draga úr losun sem og aflar tekna í ríkissjóð sem hægt er að nýta í frekari loftslagsaðgerðir. 

Einnig viljum við undirstrika að gæta þarf að réttlæti í slíkum aðgerðum og koma upp 

endurgreiðslukerfi til þess að tryggja að gjöld og skattar bitni ekki hLutfaLLsLega meira á þeim 

efnaminni.

Það er jákvætt að sjá aukin framlög til landgræðslu og skógræktar og tökum við einnig undir 

með Landvernd þar. Í ljósi þess að landnotkun er stærsti losunarþáttur Íslands liggur í augum 

uppi að sérstök áhersla ætti að vera lögð á að draga úr losun frá honum, t.d. með

2 Umfjöllun um beina notkun þeirra efnameiri á niðurgreiðslu rafbíla. 
https://grist.org/energy/the-ev-tax-credit-can-save-you-thousands-if-youre-rich-enough
3 Greining á beinum tengslum virks ferðamáta og heilsu manna. Stephanie A. Schauder og Mark c. Foley. 
https://doi.org/10.1016/j.jth.2015.06.006
4Meistararitgerð um útsetningu almennings fyrir umferðartengdri sótmengun í Reykjavík. 
https://skemman.is/handle/1946/38580
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endurheimt votlendis á þeim fjölmörgu landsvæðum sem ræktun er ekki stunduð. Almennt 

þarf að passa að fjármagninu í þennan málaflokk sé varið í verkefni sem taka mið af áhrifum 

þeirra loftslagið sem og náttúruna (þ.e. áhrif á líffræðilegan fjöLbreytiLeika, búsvæði dýra og 

plantna, o.sv.frv.).

Fjármögnun til náttúruverndar

Það er sérkennilegt að ríkisstjórnin ætlar sér að stækka VJÞ en að hún ætli síðan að bæta 

litlu sem engu fjármagni við í þann málaflokk. Við viljum sjá aukið fjármagn í þennan 

málaflokk til að stækkun VJÞ, sem okkur þykir jákvæð, komi ekki niður á gæðum 

náttúruverndarstarfa þjóðgarðsins.

Einnig viljum við að fjármagni verði varið í rannsóknir á áhrifum fiskeldis í sjókvíum á 

náttúruna eða fiskana sjálfa og er þetta nauðsynlegt til að afla upplýsinga um áhrif þessa 

nýja iðnaðar til að skera úr um hvort hann eigi að vera leyfilegur eða ekki. Þá er heldur ekki 

áætlað að fjármagni verði varið í rannsóknir á áhrifum innfluttra trjátegunda á náttúru Íslands 

og viljum við sjá bætt úr því.

Fjármögnun til annarra umhverfismála

Það er jákvætt að sjá fjárframlög til umhverfismála (málefnasviðs 17) aukist um 1,5% milli ára, Í 

beinu framhaldi fagna Ungir umhverfissinnar hækkun um 274,2 m.kr. á heiLdarfjárheiiriiLd til 

meðhöndlunar úrgangs og Leggur áhersLu á mikiLvægi þess að auka fjárheimiLd tiL 

EndurvinnsLunar hf. og ÚrvinnsLusjóðs, Líkt og Landvernd Lagði áhersLu á. Aukin fjárheimiLd 

ætti einnig að styðja við innLenda nýsköpun í máLaflokknum (t.a.m. endurvinnsLa á pLasti 

o.þ.h.) og Lágmarka það koLefnisspor sem hLýst af meðhöndLunar-ferLum úrgangs. 

Lágmörkun umhverfisáhrifa og hringrásarhagkerfis-hugsun skuLu vera Leiðandi afl. TiL 

viðbótar er einnig mikiLvægt að verja fjármunum í að tryggja gagnsætt uppLýsingaflæði um 

hvaða aðgerðir nákvæmLega er verið að setja opinbera peninga í og hver raunveruLegur 

ávinningur er af þeim.

En betur má ef duga skaL. Við Leggjum því áhersLu á mikiLvægi þess að innLeiða ákvæði um 

urðunargjaLd Líkt og Landvernd tekur saman í sinni umsögn.

Hvað varðar fráveitumáL, er miður að sjá Lækkun fjárheimiLdar máLaflokksins um 200 m.kr. 

Samanborið við nágrannaþjóðir okkar, er skóLphreinsun ábótavant á mörgum stöðum á
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ÍsLandi, og því þörf á auknu fjármagni tiL heiLdrænnar innLeiðingar á bættri skóLphreinsun og 

meðhöndLun fráveitu á Landsvísu tiL að uppfyLLa tiLskipun Evrópusambandsins.

Að lokum

Ungum umhverfissinnum finnst miður hve LitLu fjármagni ríkisstjórnin ætLar að verja í 

umhverfis- og LoftsLagsmáL á þessum gríðar mikiLvæga tímapunkti. Þrátt fyrir nokkur jákvæð 

atriði sem við höfum dregið fram er þetta einfaLdLega ekki nægur peningur fyrir þennan stóra 

máLaflokk, sem er að mörgu Leyti ákveðin þversögn við þann metnað sem ríkisstjórnin hefur 

sagst ætLa að Leggja í máLaflokkinn á komandi kjörtímabiLi.

Þegar við stöndum frammi fyrir LoftsLagskrísu og ógnarhraðri hnignun í LíffræðiLegum 

fjöLbreytiLeika á heimsvísu, Leggur ríkisstjórn ÍsLand tiL að við sem þjóð verjum innan við 0.7% 

af vergri LandsframLeiðsLu í þessi máLefni. Þetta er óásættanLegt þar sem það að takast á við 

þessi máL verður ekki flúið og því Lengur sem við höLdum fyrir augun og gerum ekki nóg mun 

kostnaðurinn einungis safnast upp. Ef ákaLLi okkar og annarra umhverfissamtaka um að auka 

tiL muna fjármagn tiL máLaflokksins verður ekki svarað, ýta stjórnvöLd vaxandi snjóboLtanum 

einungis fram í framtíðina. Afleiðingar þessa eru ekki einungis af efnahagsLegsLegum toga, 

heLdur mun aðgerðarLeysi stjórnvaLda einnig Leiða af sér beinan og óbeinan skaða á 

samféLögum, mannasLífum, og náttúrunni okkra aLLra.

Fyrir hönd Ungra umhverfissinna,

Finnur Ricart Andrason, 
LoftsLagsfuLLtrúi

ALma Stefánsdóttir, 
HringrásarhagkerfisfuLLtrúi
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