
Landnotkun og loftslagsmál –
stefnumörkun stjórnvalda

Fagráðstefna skógræktar, Hallormsstað
Björn Helgi Barkarson

3. apríl 2019



Stefna í loftslagsmálum – landnotkun

Parísarsamningur – samflot með ESB til 2030 

– takmarkanir á bindingu

Kolefnishlutleysi 2040 – eftir að skilgreina

nánar en þáttur landnotkunar mikilvægur

Aðgerðaáætlun í loftslagsmálum – 34 aðgerðir

Fjármálaáætlun ríkisins 2020 – 2024 

Ný lög um landgræðslu, og skógrækt handan

við hornið

Áætlun um landnotkun í þágu loftslags –

samdráttur í losun og aukin kolefnisbinding

Aðgerðir s.s. fjölbreytt skógræktarverkefni, 

endurheimt votlendi, uppgræðsla, breytt

landnýting o.fl.



Fjármálaáætlun 2020 – 2024 

Aukið við fjármuni til verkefna á sviði 

kolefnisbindingar og -losunar:

2019 2020 2021

Landnotkun, binding og stöðvun losunar (m.kr) 250 465 765



Mótun áætlunar um landnotkun í þágu loftslags

Umhverfis- og auðlindaráðherra hefur lagt 

fram áherslur sem vinna skal eftir við 

ráðstöfun viðbótarfjármuna

Áætlun hefur verið í mótun í samstarfi 

Landgræðslunnar, Skógræktarinnar og 

umhverfis- og auðlindaráðuneytis



Draga úr losun frá landi eins og kostur er

„Land á að vera gróið til að vernda 

kolefnið“

Aðgerðum forgangsraðað

– Land í slæmu ástandi 

– Draga úr nýrri framræslu

– Bleyta upp í mýrum/votlendi



Fullnægjandi grunnupplýsingar um losun og 
bindingu
Afla þarf grunnupplýsinga til að unnt sé að 

leggja mat á stöðu og árangur aðgerða 

Uppfylla kröfur Loftslagssamningsins og reglur 

Evrópusambandsins um mat á losun og 

bindingu vegna landnotkunar. 

Auknar kröfur um mat á losun og árangri 

aðgerða krefjast samstarfs og samhæfingar 

stofnana



Aukin þekking og skilningur á eðli losunar og 
bindingar gróðurhúsalofttegunda í landi með 
rannsóknum og þróun
Efla þekkingu og auka miðlun á þekkingu til að 

auka skilning á eðli losunar og bindingar 

gróðurhúsalofttegunda vegna landnotkunar 

Samstarf við rannsóknastofnanir



Aðgerðir hafi í för með sér viðbót (additionality) 
og varanleika (permanence)

Mótuð viðmið um skuldbindingar 

samstarfsaðila til að tryggja varanleika aðgerða 

Tryggt verði að aðgerðir sem ráðist er í feli í sér 

viðbót hvað varðar nettósamdrátt í losun 

gróðurhúsalofttegunda



Aðgerðir uppfylli viðmið gagnvart lögum og 
alþjóðlegum skuldbindingum

Við undirbúning og framkvæmd aðgerða 

verður tekið mið af lagalega bindandi 

alþjóðasamningum og öðrum leiðbeinandi 

samningum s.s. varðandi náttúruvernd 

Ekki verða notaðar ágengar framandi tegundir

Settar verða viðmiðunarreglur varðandi 

undirbúning og framkvæmd aðgerða



Loftslagsaðgerðir og forgangsröðun þeirra styðji 
við stefnumótun stjórnvalda m.a. á sviði 
landnotkunar 
Verndun og endurheimt votlendis

Verndun og endurheimt víðikjarrs og birkiskóga

Uppbygging og nýting skógarauðlindar 

Skipulag aðgerða fyrir landslagsheildir

Landsskipulagsstefna (unnið að endurskoðun 

m.a. með áherslu á loftslag)

Skipulagsáætlanir

Nýting á lífrænum úrgangi



Unnið verði að framkvæmd 
loftslagsaðgerða í víðtæku 
samstarfi 
Samstarf við félagasamtök, einkaaðila, 

sveitarfélög, stofnanir og aðra hagaðila 

Mótaðar verða vinnureglur varðandi 

samstarfsverkefni, stuðningsform og samninga



Stjórnsýsla

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið ber ábyrgð 

á framkvæmd áætlunar um landnotkun í þágu 

loftslags

Landgræðslunni og Skógræktinni falið að vinna 

að framkvæmd í samræmi við áherslur

Gagnsæi og jafnræði í ferlinu



Framundan

Tækifæri til að vinna í sameiningu að 

verulegum umbótum varðandi landnotkun, í 

þágu loftslagsmála, heilbrigðari vistkerfi og 

auka möguleika til framtíðar

Auka þekkingu, auka skilning

Auka samstarf
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