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Loftslagsvænn landbúnaður

● Markmið verkefnisins er að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og auka 
kolefnisbindingu í landbúnaði. 

● Samstarfsverkefni Ráðgjafarmiðstöðvar landbúnaðarins, 
Landgræðslunnar, Skógræktarinnar, matvælaráðuneytisins og umhverfis-
orku og loftslagsráðuneytisins. 

● Verkefnið er hluti af aðgerðaáætlun stjórnvalda í loftslagsmálum



Hvatningarviðurkenning Festu og Reykjavíkurborgar 2022





Loftslagsvænn landbúnaður (e. climate smart agriculture)

Loftslagsvænn landbúnaður (e. climate smart agriculture): Minnka kolefnissporið en á sama tíma auka 

framleiðni og hagræða í rekstri

1. Eykur framleiðni og tekjur í landbúnaði

2. Hjálpar til við að aðlagast og byggja upp seiglu gegn loftlagsbreytingum

3. Dregur úr losun gróðurhúsalofttegunda

Loftslagsvænn landbúnaður byggir alltaf á náttúrumiðuðum lausunum





Fræðsla og ráðgjöf - Fullorðinsfræðarar

● Virkt námsumhverfi í loftslags-, umhverfis- og náttúruverndarverkefnum er lykilþáttur í því að ná árangri í 
þessum verkefnum.

● Fullorðir námsmenn hafa aðrar þarfir en veitt er innan hefðbundins skólakerfis

● Helstu atriði sem skipta máli fyrir fullorðinsfræðara í loftlags-, umhverfis-, og náttúruverndarmálum bænda:

1. Sjálfsímyndin – Bændur sýna mikla leiðtogafærni. Bera ábyrgð á eigin námi og  eiga að fá að taka þátt í 

skipulagningu þess. Hlutverk ráðunautar að vera tengiliður og virkur hlustandi og geta leiðbeint bóndanum 

þannig að hann átti sig á eigin getu og þeim skrefum sem þarf að taka til að ná væntum árangri. 

2. Reynslan –Hagnýt notkun fræðslu sem byggir á fyrri reynslu mjög áhrifarík.

3. Vilji til náms – Fræðslan þarf að ávarpa þarfi þátttökubænda

4. Afstaða til náms – Ráðunautar þurfa að ávarpa þær áskoranir sem bændur standa frammi fyrir – ekki 

einblína á kenninga og fyrirlestra. 



Fræðsla og ráðgjöf 



Aðgerðaáætlunin – loftslagsvænar aðgerðir 

A. Aðgerðir sem lúta að því að dregið sé úr losun 
gróðurhúsalofttegunda

1. Betri nýting tilbúins áburðar og nýting lífrænna áburðarefna
2. Ræktun niturbindandi jurta í túnrækt
3. Minni olíunotkun
4. Verndun jarðvegs 
5. Endurheimt votlendis
6. Draga úr innyflagerjun

B. Aðgerðir sem lúta að aukinni kolefnisbindingu
1. Uppgræðsla
2. Endurheimt skóglendis (birkiskóga og víðikjarrs)
3. Skjólbeltaræktun og ræktun hagaskóga
4. Ræktun nytjaskóga

C. Hugsað út fyrir boxið



Aðgerðaáætlun þátttakanda 



Heimsmarkmiðin
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